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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001947-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INES MARIA DA SILVA PIMENTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001947-78.2017.8.11.0007. AUTOR(A): INES 

MARIA DA SILVA PIMENTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Compulsando os autos verifica-se que a parte 

autora agora reside na Comarca de Nova Monte Verde-MT (Id. 9500876), e 

como sabido ações previdenciárias podem ser julgadas pela Justiça 

Estadual por ser competência delegada, no entanto, o processamento se 

dará no foro de domicílio da parte autora. Neste sentido: “PROCESSUAL 

CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. 

COMPETÊNCIA DELEGADA. JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO 

SEGURADO OU BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PERPETUAÇÃO DA 

JURISDIÇÃO. 1. Nos termos do artigo 109, §3º, da Constituição Federal de 

1988, serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 

domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte 

instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não 

seja vara do juízo federal. 2. Distribuído o feito, ocorre a perpetuação da 

jurisdição, salvo nos casos em que a Comarca de domicílio do autor passe 

a ser sede de vara federal, o que não é o caso dos autos, razão pela qual 

não cabe ao Juízo escolhido pelo segurado declinar, de ofício, de sua 

competência para Juízo diverso, ainda mais se tratando de competência 

relativa. 3. Agravo de instrumento provido. A Turma, por unanimidade, deu 

provimento ao agravo de instrumento. (AG 0072812-16.2016.4.01.0000, 

DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 

- PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:23/10/2018 PAGINA:.)”. Destarte, a 

notícia é de que a situação é temporária, entretanto, por medida de cautela 

é aconselhável intimar a parte autora para se manifestar mais uma vez 

quanto a seu endereço, juntando comprovante atualizado, haja vista que a 

resposta indicará a qual Juízo pertence à competência para decidir a 

demanda. Portanto, INTIME-SE a parte autora, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se pronunciar acerca do delineado, comprovando nos autos 

seu atual endereço residencial. Anota-se que se silente haverá a 

presunção de que o endereço de Nova Monte Verde-MT continua atual e 

consequentemente a demanda será remetida àquela Comarca. 

Consigne-se que o presente despacho observa o que preconiza o art. 10 

do CPC/15. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001901-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GAETANO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 

(REQUERIDO)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001901-89.2017.8.11.0007. REQUERENTE: MILTON 

GAETANO JUNIOR REQUERIDO: RODOBENS ADMINISTRADORA E 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA., MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES 

LTDA Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no 

silêncio pela inexistência e concordância, respectivamente. Decorrido o 

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

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001769-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001769-95.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: REGINALDO 

DOS SANTOS RODRIGUES Vistos. No presente feito, a 

Exequente/Embargante opôs Embargos de Declaração ( ID 15457206), à 

decisão de arquivamento de ID 15210222, alegando a existência de 

omissão, eis que foi determinado o arquivamento do feito, em razão do 

baixo valor envolvido na presente execução fiscal. Outrossim, o processo 

deve ser extinto em razão do pagamento do débito, nos termos do artigo 

924, II do CPC. Inicialmente, conheço os Embargos de Declaração opostos 

e reconheço a existência da omissão apontada na sentença embargada. 

Diante do exposto, julgo procedentes os Embargos de Declaração opostos 

para revogar a decisão de arquivamento de ID 15210222 e declarar a 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com o julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 924, II do CPC, em razão do pagamento do débito. Inexistente a 

condenação do Executado/Embargado ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001337-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEY APARECIDA PAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001337-76.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: SIRLEY 

APARECIDA PAES Vistos. Trata-se de execução fiscal proposta pela 

Fazenda Pública Estadual contra Sirley Aparecida Paes, todos 

devidamente qualificados. Entre um ato e outro, a parte exequente, se 

manifestou nos autos, pugnando pela extinção do feito, na forma do art. 

924, II, do CPC, ante ao pagamento do débito, bem como pelo levantamento 

dos honorários advocatícios (ID 14536317). Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. Compulsando os 

autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, consoante informação da 

própria exequente de que o (a) executado (a) efetuou o pagamento do 

débito objurgado Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, 

nos termos do artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita a 

obrigação. Sem condenação em custas.Sem condenação em honorários 

advocatícios, uma vez que a parte já depositou em juízo a referida verba. 

EXPEÇA-SE alvará judicial para o levantamento do valor depositado em 

Juízo referente à verba honorária para a conta bancária indicada no ID 

14536317. Proceda-se o levantamento da penhora/arresto, se houver, 

com as cautelas de praxe. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, 

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

dispõe a CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001466-81.2018.8.11.0007

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 5 de 545



Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA PEREIRA BRAGA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001466-81.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ELZA PEREIRA 

BRAGA Vistos. Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda 

Pública Estadual contra Elza Pereira Braga, todos devidamente 

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

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

ante ao pagamento do débito, bem como pelo levantamento dos honorários 

advocatícios (ID 15404318). Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, vejo que o feito 

alcançou o seu objetivo, consoante informação da própria exequente de 

que o (a) executado (a) efetuou o pagamento do débito objurgado Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 924, 

II, do CPC, considerando que foi satisfeita a obrigação. Sem condenação 

em custas. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que a 

parte já depositou em juízo a referida verba. EXPEÇA-SE alvará judicial 

para o levantamento de eventual valor depositado em Juízo. Proceda-se o 

levantamento da penhora/arresto, se houver, com as cautelas de praxe. 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000714-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MIGUEL ANGEL RICCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO OAB - MT0004151S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000714-12.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): RICARDO MIGUEL ANGEL RICCA RÉU: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos. Ricardo Miguel Angel Ricca, ajuizou ação indenizatória por danos 

morais com pedido de tutela antecipada em desfavor de Azul Linhas 

Aeras. Em síntese, alega que está submetendo a tratamento de câncer de 

próstata, no Hospital do Câncer de Barretos, na Unidade 3, em Jales - SP e 

que a cada 90 (noventa) dias tem que comparecer naquela unidade para 

administrar a medicação necessária ao tratamento de sua doença. Aduz 

que em 30/01/2018 adquiriu duas passagens ida e volta, partindo de Alta 

Floresta com destino à cidade de São José do Rio Preto, com embarque 

dia 31/01/2018, onde viajaria com seu filho para a consulta designada para 

o dia 01/02/2018. Tais passagens foram adquiridas diretamente no site da 

REQUERIDA e pagas através dos Cartões de Crédito 

(Matercard-Santander em 10 x 183,65 + 42,95 e Visa-Banco do Brasil em 

10 x 155,17 + 42,95). Ocorre, que para sua surpresa e indignação no dia 

31/01/2018, o mesmo foi impedido de embarcar sob a alegação de que as 

passagens adquiridas estavam com pendência de pagamento, motivo pelo 

qual, a requerida exigiu um novo pagamento das passagens, que o 

Requerente, com receio de não chegar a tempo à sua consulta, realizou a 

compra por meio do Cartão de Crédito Visa-Banco do Brasil em duas 

etapas 6 x 265,70 e 6 x 306,10. Narra ainda que, após sua viagem 

reportou tal situação ao SAC da REQUERIDA, todavia até a presente data 

nada foi solucionado, e as cobranças em duplicidade foram debitadas em 

seu Cartão de Crédito. A inicial foi recebida. Ata da audiência de 

conciliação acostada aos autos, no entanto a conciliação restou 

infrutífera. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

(ID 15331329) e arguiu preliminares e, em seguida, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou que a existência de ato 

ilícito. Impugnação à contestação apresentada no ID15514486. É a síntese 

do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental, assim, com fundamento nos artigos 

370 e 371 do CPC/2015, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo 

desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, 

assim, nos termos do art. 355, I do NCPC, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Cumpre observar que 

estamos diante de uma relação de consumo, devendo ser invocados 

todos os princípios do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles, 

principalmente, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva 

da empresa comerciante, evidentemente por se tratar de uma relação 

tipicamente de consumo, onde se tem a requerente como consumidora e a 

parte requerida como prestadora de serviço. O objetivo do requerente é 

ver-se restituídos em danos morais e materiais. Pois bem, analisando a 

contestação apresentada pela requerida, esta menciona que o 

cancelamento da compra da autora não ocorreu por falha ou culpa sua, 

mas sim pela presença de suspeita de fraude no cartão de crédito, por 

determinados fato, e por essa razão houve cancelamento. Assim, a autora 

teve que pagar nova passagem. Assim, estando evidente o 

descumprimento do contrato de transporte de passageiros pela 

reclamada, deve a mesma responder pelos danos provocados à 

reclamante, a teor do disposto no art. 389, do CC, e do Código de Defesa 

do Consumidor, em seu art. 6º, inciso VI. A responsabilidade da reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, em como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a 

culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador 

do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Ademais, 

verifica-se que a requerida não demonstrou a presença de excludente de 

responsabilidade (prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da parte reclamante - artigo 373, inciso II, do CPC), como caso 

fortuito, força maior ou culpa da vítima. Observa-se que a requerente 

efetuou a compra de bilhete aéreo com a devida antecedência, precisando 

arcar com a o pagamento de nova taxa de embarque por erro EXCLUSIVO 

da requerida. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais 

e materiais à requerente, posto que a falha na prestação dos serviços 

efetivados pela reclamada lhe causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que fora surpreendida com a deficiente prestação 

do serviço. DO DANO MATERIAL EM DOBRO O requerente alega que 

pagou o que não devia, ou seja, foi-lhe cobrado quantia pela aquisição de 

serviço que não foi prestado por exclusiva culpa da requerida, que em 

sua defesa, alega que foi feita compra através do sítio da azul linhas 

aéreas, debitado o valor no cartão de crédito do autor e, por motivos de 

politica da empresa, cancelou a reserva por “suspeita de fraude”, 

cancelando a reserva sem qualquer aviso anterior ao autor/cliente, 

deixando para somente no dia da viagem para cientificá-lo do 

cancelamento. Ocorre que, a justificativa da requerida para realizar o 

cancelamento da reserva foi uma suposta suspeita de fraude, isso depois 

de realizado o pagamento e debitado o valor no cartão de crédito do autor, 

no entanto, não trouxe prova da alegação sobre qual seria a suposta 

fraude, assim, todo o esforço da requerida não foi capaz de justificar o 

cancelamento realizado, tendo o consumidor sido cobrado em quantia 

indevida e devidamente pago o valor, apenas veio a ter ciência do 

cancelamento no dia do emparque prevista na reserva, no balcão de 

check in da requerida azul linhas aéreas, não restou outra alternativa ao 

autor, senão, adquirir outra passagem para seguir a viagem, que se 

ressalte, tinha por objetivo realizar tratamento de saúde. Desta forma, 

tratando-se de relação de consumo, incide ao fato a regra insculpida no 

art. 42, parágrafo único do CDC, sendo devido o dobro do que pagou em 

excesso, haja vista que o engano experimentado pela companhia aérea 

não foi justificado nestes autos, apenas alegou fato sem comprovação: 

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será 

exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.” Ademais, em consulta ao acervo 

probante, verifico nas faturas acostadas pelo autor, que os valores das 
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compras feitas e debitadas no cartão de crédito, somente foram-lhe 

restituídas no mês agosto de 2018, não procedendo o cancelamento da 

cobrança indevida de imediato, uma vez que restituiu os valores após 

realizada a cobrança nos 7 meses seguintes, debitadas mesma mês, 

realizando, ainda, o cancelamento em operações distintas, cancelando a 

cobrança de 1 passagem de cada compra realizada, uma do dia 30 e outra 

do dia 31. Portanto, é devido o valor de R$ 6.861,30 (seis mil oitocentos e 

sessenta e um reais e trinta centavos), do qual deverá ser abatido o valor 

restituído ao autor, quer seja R$ 3.430,65 (três mil quatrocentos e trinta 

reais e sessenta e cinco centavos), restando o montante de outros R$ 

3.430,65 (três mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos) 

a serem pagos pela requerente ao requerido. DO DANO MORAL Dos fatos 

delineados nos autos, verifico a ocorrência de dano moral perpetrado pela 

requerida. Extrai-se que, foi realizada compra de passagem para 

prestação de serviço viagem aérea no sítio da requerida azul linhas 

aéreas. Ocorre que, o autor após conclusão do pagamento e reserva das 

passagens, quando do dia em que compareceu ao embarque, foi 

surpreendido com a informação de que sua passagem estava cancelada. 

Ressalte-se que, o autor estava com compromisso agendado no destino, 

compromisso esse que envolvia tratamento de saúde, que por si só, traz 

angustia e ansiedade em qualquer pessoa, seja autor ou parente, que 

sofre ou sofria de uma moléstia que, no caso, seria e esta sendo tratada 

em local distante de sua casa e, a atitude da requerida, sem dúvida impôs 

ainda mais sentimento de angústia, ansiedade e perplexidade com a 

surpresa, que transborda do mero aborrecimento. Não se pode esquecer 

que, recai sobre a requerida o risco do negócio, ou seja, se adota tal ou 

qual procedimento administrativo interno para suspeita de fraudes e ao 

arrepio de princípios comezinhos de direito, como a não surpresa, boa-fé 

e o direito a informação, não toma o cuidado necessário para com o cliente 

que teve sua passagem cancelada, a responsabilidade pelo dano recai 

sobre sua conduta e, tratando-se de direito consumerista, esta 

responsabilidade é objetiva. Desta forma, a conduta da requerida 

amolda-se ao que previsto no art. 14 do CDC: “ Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Eis o TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS - 

CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - 

ARTIGO 14, DO CDC - FALTA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. De 

acordo com a regra processual vigente, ao autor incumbe o ônus da prova 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, assim como ao réu compete a 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direto, consoante o artigo 373, incisos I e II, do CPC. Ao sopesar a norma e 

o caso concreto, é de se considerar que houve falha na prestação dos 

serviços, a partir da comunicação deficitária transmitida ao cliente, que 

não teve conhecimento prévio da alteração e cancelamento de seu voo. O 

STJ consolidou entendimento de que o serviço de transporte aéreo é 

essencial, razão pela qual o cancelamento de voo comporta o 

reconhecimento de prática abusiva (REsp 1.469.087-AC, Rel. Min. 

Humberto Martins, por unanimidade, julgado em 18/8/2016, DJe 

17/11/2016). Portanto, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha 

na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações 

quanto ao cancelamento do voo. A indenização deve ser arbitrada de 

forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o 

enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando 

tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para 

servir de alento ao dano experimentado pelo Apelado. Nessa perspectiva, 

diante da situação suportada pelo Apelante, que precisou retardar sua 

viagem por mais de 4 (quatro) horas em virtude do cancelamento do voo, 

sem comunicação prévia, adequado fixar o dano moral em R$ 8.000,00 

(oito mil reais). (Ap 3859/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, 

Publicado no DJE 25/07/2018) DO QUANTUM Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos e, ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 

(sete mil reais) ao requerente, eis que servirá, a um só tempo, para 

amainar o sofrimento por ele experimentado, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, e 490 do CPC/2015, 

resolvendo o mérito da causa, para: a) CONDENAR a requerida a pagar a 

requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, a 

quantia de R$ .7000,00 (7 mil reais), acrescido de correção monetária 

(INPC) desde a data da publicação desta sentença e com juros de mora de 

1% ao mês a partir do evento danoso, com base no artigo 398 do CC “Art. 

398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor 

em mora, desde que o praticou. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)” 

e Súmula 54 do STJ, valor esse, que observa o critério de razoabilidade, 

condições econômicas da requerida, bem como da autora, evitando-se o 

enriquecimento sem causa. b) CONDENAR a empresa ré a restituir em 

dobro à parte autora a quantia cobrada indevidamente, a título de danos 

materiais no importe de R$ 6.861,30 (seis mil oitocentos e sessenta e um 

reais e trinta centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso do pagamento das faturas, bem como juros de 1% a.m. a 

partir da citação. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 3° 

do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes 

acima delineados. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, a parte autora deverá pleitear o cumprimento de sentença, no 

forma do artigo 513, §1º do NCPC, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo, com as baixas pertinentes. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

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

Processo Número: 1002382-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. M. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002382-52.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): LARISSA GABRIELI MATOS DA CUNHA RÉU: SAMUEL DE COL 

Vistos. Cuida-se de Ação de Guarda e alimentos c/c pedido liminar 

ajuizada por Larissa Gabrieli Matos da Cunha em face de Samuel de Col, 

todos qualificados. O pedido veio instruído com diversos documentos. 

Recebida a inicial, a guarda provisória e os alimentos provisórios foram 

deferidos e foi designada a audiência de conciliação, bem como foi 

determinado à realização de estudo psicossocial, nos termos da decisão 

inicial. As partes se compuseram amigavelmente na audiência de 

conciliação quanto aos alimentos, guarda, direito de visitas e despesas 

extraordinárias, conforme termo de audiência (ID 10143306). O Ministério 

Público opinou pela homologação parcial do acordo, pugnando apenas 

pela não homologação da guarda estabelecida por entender que a forma 

pactuada não é guarda compartilhada, mas guarda alternada (ID 

10298494). Acordo homologado quanto aos alimentos no ID 11637569 

Posteriormente, o autor peticionou pugnando pela desistência do feito nos 

termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015 (Id16540052). Vieram os autos à 

minha conclusão. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o 

feito, verifico que ainda não houve triangularização da relação processual, 

ante a ausência de contestação da parte ré, assim, tendo em vista o 

desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, razão pela qual, 

a extinção do presente feito é medida que se impõe. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, CPC/2015, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015. Sem custas. 

CIÊNCIA à Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001293-28.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. S. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001293-28.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): ANA PAULA SOUSA PEREIRA RÉU: CLAUDSON ALVES 
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CAPIRUNA Vistos. Trata-se de Ação de alimentos ajuizada por Carlos 

Pereira Caripuna e Guilherme Pereira Caripuna, ambos representados pela 

genitora Ana Paula Pereira Monteiro contra Claudson Alves Caripuna, 

todos qualificados nos autos. Citado, o requerido deixou transcorrer o 

prazo para apresentação de contestação (ID 10592262), consoante 

certidão acostada nos autos . Manifestação dos autores, bem como do 

Ministério Público pugnando pela decretação da revelia e pela designação 

de audiência de instrução e julgamento (ID’s 11257671 e 11511409). 

Despacho saneador proferido sob o ID 11708498. Audiência de instrução 

realizada na data de 04/04/2018, oportunidade em que o Ministério Público 

opinou pela majoração dos alimentos deferidos na inicial, cerca de 40% do 

salário mínimo, com o que concordou a defesa. Vieram-me os autos 

conclusos. Relatei o necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de 

Ação de Alimentos proposta por CARLOS PEREIRA CARIPUNA e 

GUILHERME PEREIRA CARIPUNA, representados por sua genitora ANA 

PAULA PEREIRA MONTEIRO, em face de CLAUDSON ALVES CARIPUNA, 

todos qualificados nos autos em epígrafe. A dilação probatória mostra-se 

dispensável diante da revelia do requerido, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do feito, na forma do art. 355, inciso II, do NCPC. 

Inicialmente, vale ressaltar que a ação de alimentos obedece aos 

princípios e rito estabelecido no artigo 1.695 e seguintes do Código Civil, 

se adequando ao binômio necessidade do alimentando e real capacidade 

financeira do alimentante. O sustento e a educação dos filhos são tidos 

como deveres de seus familiares, conforme previsão expressa dos 

artigos 1.566, inciso IV, e 1634, inciso I, ambos do Código Civil. Vejamos 

os dispositivos mencionados: “Art. 1.566. São deveres de ambos os 

cônjuges: IV - sustento, guarda e educação dos filhos”. (...) “Art. 1.634. 

Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: I - dirigir-lhes a 

criação e educação”. A Constituição Federal, no artigo 229, determina que 

“os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os 

filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade”. Neste sentido, o poder familiar deve ser 

exercido de forma incondicional, subsistindo independentemente do 

estado de necessidade do filho. No caso em tela, as certidões de 

nascimento encartadas aos autos, comprovam a paternidade do réu em 

relação aos autores, não deixando dúvidas quanto ao seu dever jurídico 

de prestar alimentos, conforme expressa previsão legal (art. 2°, Lei 

5.478/68). Vale registrar, ademais, que o réu, validamente citado e 

advertido (ID 10592262), não apresentou contestação nos autos, incidindo 

ao caso, desta forma, a presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados na inicial. No que tange ao “quantum”, ressalte-se mais uma vez 

que, no caso, o réu, embora citado e advertido, não contestou o pedido e, 

assim, não se desincumbiu do dever de demonstrar a sua incapacidade 

financeira para arcar com a verba alimentar pretendida na inicial. Sabe-se, 

porém, que, mesmo diante da revelia do réu, a quantificação dos alimentos 

deve sempre obedecer ao binômio legal possibilidade-necessidade, na 

forma do art. 1.694, § 1º, do Código Civil. Pois bem. A necessidade dos 

requerentes resta patente, visto que se tratam de menores em idade 

escolar, de modo que não possuem condições de arcar com a própria 

manutenção, necessitando da ajuda comum de seus genitores, 

proporcionalmente. De outra banda, quanto à possibilidade financeira do 

alimentante, verifico que a inicial indicou rendimentos médios do réu na 

base de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), à época do ajuizamento 

da ação, e que, ao longo da demanda, não foram produzidas outras 

provas quanto aos reais ganhos do requerido. É certo que a decretação 

da revelia do réu-alimentante não leva ao imediato arbitramento dos 

alimentos nos moldes do pedido inicial, uma vez que a obrigação alimentar 

obedece aos parâmetros contidos no 1.694, § 1º, do CC, o qual 

estabelece que os alimentos devem ser fixados sempre na proporção das 

necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante. Assim, no 

tocante ao valor da pensão alimentícia ora pleiteada, à míngua de 

elementos concretos para se aferir acerca de sua suficiência ou não, 

reputo razoável o valor de 42% (quarenta e dois por cento) do salário 

mínimo vigente. Não obstante o pedido inicial de fixação de alimentos 

definitivos em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, 

entendo que não foram produzidas provas suficientes quanto à real 

condição financeira do réu, de tal modo que mostra-se inviabilizado o 

acolhimento do pleito na forma em que pleiteada. De outra banda, o 

arbitramento em 42% do salário mínimo atualmente vigente mostra-se 

proporcional e, além disso, atende ao binômio necessidade-possibilidade. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, e o faço para CONDENAR o réu CLAUDSON ALVES 

CAPIRUNA a pagar, mensalmente, alimentos definitivos em favor de seus 

filhos Carlos Pereira Caripuna e Guilherme Pereira Caripuna, ora parte 

autora, no valor equivalente a 42% (quarenta e dois por cento) do salário 

mínimo vigente, a partir da citação válida, mediante depósito em conta 

bancária da representante legal dos menores (Sra. ANA PAULA PEREIRA 

MONTEIRO, – Caixa Econômica Federal, agência 1385, 00019848-0 OP 013 

– Caixa Econômica Federal). Em consequência, com fundamento no art. 

490 do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito. Condeno o requerido ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 8º, do NCPC. Após, 

transitada em julgado esta decisão e observadas as formalidades legais, 

arquive-se o processo, com as anotações e baixas de estilo. Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se com eficiência o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000495-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000495-67.2016.8.11.0007. AUTOR(A): EVERTON 

BARBOSA DA SILVA RÉU: INSS Vistos. Trata-se de ação previdenciária 

buscando a concessão de auxílio-doença proposta por Everton Barbosa 

da Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados. Alega o autor que sofreu um acidente no 

trabalho que lhe causou lesões na mão esquerda, impedindo-o de exercer 

sua antiga profissão de torneiro mecânico. Por isso, requer o autor que 

seja concedido o benefício até sua reabilitação ou se comprovada à 

invalidez que lhe seja concedida a aposentadoria. Destarte, em análise 

aos autos, verifica-se que o autor possui um vínculo empregatício ativo 

desde a data de 01/08/2017 (extrato CNIS – Id. 14115037) e como sabido, 

o auxílio-doença é devido àquele que está impedido de trabalhar e no caso 

em testilha, o autor esta exercendo funções remuneratórias. Ademais, em 

consulta à Receita Federal (comprovante anexo) denota-se que a 

empresa que o autor esta trabalhando possui as seguintes atividades 

econômicas: “25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda; 

28.40-2-00 - Fabricação de máquinas-ferramenta, peças acessórios; 

33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas; 33.14-7-16 - 

Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas”. Portanto, para 

evitar uma decisão temerária que poderia desvirtuar a finalidade do auxílio 

pleiteado, determino que o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos cópia de sua CTPS, com o fito de esclarecer o ponto aludido. 

CONSIGNE-SE que a inércia acarretará na presunção de que o autor está 

empregado. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, INTIME-SE o 

requerido, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001665-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RUBENS PELISSARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001665-40.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ANTONIO 

RUBENS PELISSARI Vistos. Trata-se de demanda executiva em que figura 

como exequente a Fazenda Pública Estadual e executado Antonio Rubens 

Pelissari, ambos qualificados nos autos. Foi determinada a citação do 

executado nos termos da LEF, conforme decisão de ID. 8231835. Em 

razão do retorno do AR de citação do executado sem o devido 

recebimento, a parte exequente pugnou pela citação do executado via 

Oficial de Justiça no novo endereço obtido (ID. 11799569). Certidão 

positiva de citação do executado conforme ID. 12262880. A parte 

executada informou ter realizado acordo para o pagamento da dívida junto 
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ao exequente, pugnando pela extinção dos autos (ID. 13070274). Instado 

a se manifestar, a parte exequente informou que o executado adimpliu 

com sua obrigação, pugnando ao fim pela extinção da execução (ID. 

15362429). É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Tendo em vista 

a quitação do débito fiscal objeto da demanda, JULGO EXTINTA a presente 

execução fiscal, com fulcro no art. 924, inciso II do CPC. Proceda-se ao 

levantamento da penhora/arresto, se houver, com as cautelas de praxe. 

Custas processuais pela parte executada. Considerando que a parte 

exequente informou a regularização da dívida apontada neste feito, tenho 

como quitados os honorários advocatícios. Após o transito em julgado da 

sentença, devidamente CERTIFICADO e, uma vez pagas as custas 

eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações 

de estilo, observando-se, com relação a eventuais custas remanescentes, 

o que dispõe o Provimento nº 11/2007-CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. Tibério 

de Lucena Batista Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003769-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FERREIRA MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE RESENDE PEIXOTO OAB - PR92175 (ADVOGADO(A))

ROSANGELA FAVARIN OAB - PR60985 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME FERREIRA MELO JUNIOR (RÉU)

JOAO PAULO FERREIRA MELO (RÉU)

DINA SADIEGO E GUADALUPE FERREIRA MELO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003769-68.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

JAIME FERREIRA MELLO RÉU: JAIME FERREIRA MELO JUNIOR, DINA 

SADIEGO E GUADALUPE FERREIRA MELO, JOAO PAULO FERREIRA MELO 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

requerente formulou pedido de justiça gratuita, juntando para tanto, 

declaração de hipossuficiência. Contudo, em que pese a parte autora ter 

juntado aos autos a referida declaração de hipossuficiência, entendo que 

não há nos autos elementos suficientes capazes de comprovar 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Por essas razões, 

em observância ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC/2015 e, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

documentos idôneos (declaração de imposto de renda, extrato bancário, 

comprovante de imposto de renda, conta de água e luz e etc) que 

comprovam a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117832 Nr: 5812-34.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Vieira Velho Scariot, Carla Regina Scariot, Emanoel 

Alexandre Scariot, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Norte MT, Icatu Hartford Seguros S/A

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:OAB/MS 13.116, Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:10.766/MS, Gustavo 

Padula Drummond - OAB:66.866-A/RS, Renato Chagas Correia da 

Silva - OAB:5871-MS, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:17497

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

exequente/requerida, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, 

acerca do documento, fls. 443/444 e 448/451, requerendo o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002963-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROQUE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002963-33.2018.8.11.0007. EMBARGANTE: 

MARCIO ROQUE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Em 

análise detida dos autos denota-se que na parte embargante na inicial 

manifestou interesse em realizar audiência de conciliação para a 

resolução da lide, assim, não havendo qualquer impedimento para o ato, 

designo audiência de conciliação para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 

16h30min, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. INTIME-SE a parte 

embargante por intermédio de seu patrono para comparecer ao ato (art. 

334, § 3º, do CPC/15), bem como intime-se por AR a parte embargada. 

CONSIGNE-SE que as partes devem estar acompanhadas de seus 

patronos, nos termos do art. 334, § 9º, do CPC/15. Cumpra-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002186-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GONCALVES MEDEIROS (AUTOR(A))

JOAO GONCALVES MEDEIROS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO NISHIKAWA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002186-82.2017.8.11.0007. AUTOR(A): EDILSON 

GONCALVES MEDEIROS, JOAO GONCALVES MEDEIROS JUNIOR RÉU: 

MARIO NISHIKAWA Vistos. Em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que 

há os autos de n° 1003289-27.2017.8.11.0007, neste mesmo Juízo que 

discute a rescisão contratual e consequente despejo do autor Edilson em 

relação ao imóvel rural indicado nos autos. Pois bem, sabe-se que 

demandas dessa natureza tem total prejudicialidade uma para com a outra, 

assim, o julgamento delas devem ser simultâneos. Neste sentido: 

“CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ARRENDAMENTO 

RURAL E AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA ÚNICA. JULGAMENTO 

SIMULTÂNEO. Provado nos autos o inadimplemento contratual por parte 

dos réus, o que ocasionou a rescisão antecipada do contrato, merece ser 

mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de formulado na 

ação renovatória de arrendamento rural e procedente a pretensão 

deduzida na ação de despejo. Majorado o valor da verba honorária fixada 

na sentença, conforme o disposto no §11 do art. 85 do CPC, levando ainda 

em conta os vetores constantes do §2º, incisos I a IV, desse artigo. 

Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70078984481, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, 

Julgado em 11/10/2018)”. Ademais, verifico que o presente procedimento 

esta em marcha processual mais avançada do que os autos citados em 

epígrafe e em função disto considero adequado que o feito seja 

suspendido até o processo n° 1003289-27.2017.8.11.0007 chegar a 

mesma fase processual. Assim, SUSPENDO o presente feito até ulterior 

deliberação. Proceda a Secretaria da Vara o necessário para vincular 

este processo aos autos de n° 1003289-27.2017.8.11.0007. INTIMEM-SE 

as partes acerca da presente decisão. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001755-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001755-14.2018.8.11.0007. EMBARGANTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EMBARGADO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA 

Vistos. Tendo em vista a tempestividade dos embargos passo a análise do 

pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo embargante. Pois bem. 

Segundo disposição do artigo 919, do CPC/2015, os embargos à execução 

fiscal, em regra, não terão efeito suspensivo, que se aplica 

subsidiariamente à Lei nº 6.830/80, por força do disposto no seu artigo 1º. 

Assim dispõe o artigo 919, caput e § 1º do CPC/2015: “Art. 919. Os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes”. Como visto, a suspensão da execução decorre de 

decisão proferida pelo Juiz, quando demonstrados pelo embargante: a) a 

tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da 

coisa, penhora ou caução suficientes; bem como, quando verificados, 

também, os requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 919, § 

1º, do CPC/2015), quais sejam: 1) quanto à urgência: a) probabilidade do 

direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; ou, 2) 

quanto à evidência: a) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de 

prova documental irrefutável, tese firmada em julgamento de recursos 

repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou 

pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do 

contrato de depósito. Assim, pela redação do aludido dispositivo, todos os 

elementos acima mencionados devem estar presentes para que se atribua 

efeito suspensivo aos embargos (considerando que os requisitos da tutela 

provisória de urgência e de evidência não se aplicam na forma 

cumulativa), além, é claro, de expresso requerimento neste sentido 

(impossibilidade de suspensão da execução de ofício). Dessa feita, 

entendo que o pleito de suspensão da execução deve ser acolhido. Afinal, 

a execução fiscal respectiva (autos nº 1000841-47.2018.8.11.0007) 

encontra-se garantida depósito judicial (Id. 13408957), o que, 

consequentemente, não configura o risco de dano ao 

exequente/embargado, levando em consideração que em caso de 

julgamento improcedente deste procedimento, o depósito poderá ser 

recuperado. A propósito, vejamos entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO 

CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 

REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 

prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à 

execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) 

risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 

(...) (AgInt no AREsp 1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017)”. Por fim, convém registrar que a 

suspensividade ou mesmo a sua cassação pode ser declarada em 

qualquer momento processual, bastando os autos apontarem os requisitos 

ensejadores. Se, após a impugnação aos embargos, se vislumbrar cenário 

diferente, o efeito suspensivo poderá ser cassado a qualquer momento. 

Assim: 1) RECEBO os embargos à execução fiscal ATRIBUINDO AOS 

MESMOS O EFEITO SUSPENSIVO da execução apensa (autos nº 

1000841-47.2018.8.11.0007)), devendo ser CERTIFICADO naquele 

processo o efeito suspensivo concedido nesta decisão. 2) CITE-SE a 

parte embargada para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 17 da LEF. 3) Se for suscitada alguma 

matéria preliminar na impugnação, independentemente de novo despacho, 

INTIME-SE a parte embargante para se manifestar a respeito, no prazo de 

15 (quinze) dias. 4) Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001448-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINHEIRO DE LISBOA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001448-94.2017.8.11.0007. AUTOR(A): JOSE 

PINHEIRO DE LISBOA RÉU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. 1) As 

circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. Assim, 

PASSO A SANEAR o processo desde logo, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015. 2) Compulsando os autos, verifico que a parte requerida 

impugnou as benesses da Justiça Gratuita concedida a parte autora. 

Alega a demandada que a declaração de pobreza da parte autora não é 

suficiente para concessão da Justiça Gratuita, por não ter demonstrado 

em documentos sua condição hipossuficiente, argumentando que a 

simples declaração não tem o condão de confirmar a “pobreza” da parte. 

Aduz ainda que, se realmente a parte não tivesse condições buscaria a 

Defensoria Pública, e não a um advogado particular. De início, vale 

esclarecer que ao contrário do alegado pela requerida, a parte autora é 

patrocinada pela Defensoria Pública, e mesmo que não fosse à 

constituição de advogado por si não descaracteriza a insuficiência de 

recursos. No mais, caberia ao contestante comprovar que a parte pode 

arcar com as custas processuais e possíveis honorários sucumbenciais, 

já que o art. 99, § 3º, do CPC/15, transcreve que a simples declaração da 

parte pedinte de insuficiência econômica/financeira é presumida 

verdadeira. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (...) IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIDO (...) Diante da 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pelo julgador a 

quo, compete à impugnante demonstrar que a parte impugnada não faz jus 

ao benefício. Inexistente prova suficiente nesse sentido, é de se indeferir 

a impugnação. (...) (Ap 130847/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)”. Deste modo, REJEITO a 

impugnação da Justiça Gratuita levantada pela demandada. 3) Em relação 

a reconvenção ofertada pela parte requerida, há um empecilho em seu 

acolhimento, uma vez que na contestação ela não fez alusão ao valor da 

causa, e segundo o art. 292, “caput”, do CPC o valor deve constar tanto 

na reconvenção. Além do mais, pelo caráter da ação reconvinte, também é 

imperativo o recolhimento de custas por parte do réu-reconvinte, uma vez 

que trata-se de ação incidental, que tem pedido próprio a ser analisado. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECONVENÇÃO - IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA (...) NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA NA RECONVENÇÃO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O VALOR 

DO CONTRATO QUE OS RECONVINTES/AGRAVANTES BUSCAM 

RESCINDIR - RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE CUSTAS NA 

RECONVENÇÃO COM ABATIMENTO DO VALOR JÁ RECOLHIDO A TÍTULO 

DE CUSTAS NA RECONVENÇÃO (...) RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 

Conforme disposição legal, o valor da coisa constará da petição inicial ou 

da Reconvenção, portanto, ocorrendo pretensão à rescisão do contrato 

em Ação Reconvencional o valor atribuído a esta causa deve levar em 

consideração o valor do contrato que se pretende rescindir, cabendo aos 

Reconvintes/Agravantes adequar o valor da Reconvenção ao valor do 

contrato que buscam rescindir e realizarem o recolhimento da diferença de 

custas. (...) (AI 153569/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)”. Destarte, a parte foi intimada 

para comprovar o recolhimento de custas, no entanto, não o fez, 

quedando-se inerte, consoante certidão de Id. 13124477, motivo pelo qual, 

REJEITO A RECONVENÇÃO OFERTADA, pois a mesma não possui as 

condições necessárias para o devido processamento, ante a ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Destarte, em virtude da rejeição da reconvenção a peça 

apresentada terá apenas analisados os argumentos contra a inicial, já que 

a reconvenção não será julgada. Inexistindo preliminares e outras 

questões processuais pendentes a serem decididas, bem como, as partes 

estão bem representadas e não há qualquer nulidade a ser sanada, razão 

por que declaro o feito saneado. 4) Em relação ao pleito da parte requerida 

de Id. 11093369 para a designação de audiência de instrução e julgamento 
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passo a fazer as seguintes considerações. A ação em tela tem em seu 

tema principal a declaração de inexistência de relação jurídica entre as 

partes, que se constatada resultará em danos morais. Neste sentido, pela 

matéria, a tomada do depoimento pessoal da parte autora não seria eficaz, 

ocasionando apenas o prolongamento indesejado da demanda, indo a 

contramão do disposto no art. 4º, do CPC/15. A propósito, o TJMT tem o 

seguido o seguinte entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL - Indenização por 

Danos Materiais e Morais – cerceamento de defesa – preliminar afastada – 

cirurgia realizada em hospital de alto custo – ausência de comprovação 

tanto de urgência e emergência quanto de profissionais e hospitais 

credenciados PELO PLANO DE SAÚDE para a realização da cirurgia – 

Ônus processual que não se desincumbiu o autor, ora apelado - ARTIGO 

373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – sentença reformada - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - É cediço que o juiz detém a 

faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, 

bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que 

entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo 

Civil. II - Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

competia ao autor, ora apelado, comprovar a situação de urgência e 

emergência, além da ausência de rede hospitalar credenciada pela ré, ora 

apelante, para a realização da cirurgia que foi submetida sua esposa, 

ônus do qual não se desincumbiu. (Ap 156181/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018)”. Assim, INDEFIRO a 

produção de provas em relação à tomada do depoimento pessoal da parte 

requerente, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/15. 5) Por 

outro lado, por entender necessário, DEFIRO a prova pericial 

(grafotécnica) requerida exclusivamente pela parte autora (Id. 11049562), 

para o fim de verificar a autenticidade, ou não, da assinatura aposta no 

contrato de Id. 9054502. 5.1) INTIME-SE o requerido, nos termos dos arts. 

379, inciso III, 396 e 399, incisos II e III, todos do CPC/2015, a fim de 

apresentar as vias originais dos termos do contrato em discussão, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 398, CPC/2015), sob pena de admitir-se os 

fatos alegados verdadeiros, nos moldes do art. 400, do CPC/15. 5.2) Para 

a realização da prova pericial grafotécnica, NOMEIO, o Sr. Luiz Antônio 

Silvio Pereira (Rua Fernando Correia da Costa, nº 697, Vila Aurora, CEP 

78740-000, na cidade de Rondonópolis-MT), para efetuar perícia, a ser 

realizada por perito grafotécnico, visando avaliar a autenticidade da 

assinatura aposta, no contrato de Id. 9054502, independentemente de 

compromisso, nos termos do art. 466, do CPC/15. 5.3) Após o 

cumprimento do item “5.1”, INTIMEM-SE ambas as partes para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015. 5.4) Com os quesitos (e só após a apresentação 

destes), INTIME-SE o Sr. Perito para informar o valor de seus honorários e 

atender ao disposto no § 2º do art. 465 do CPC/2015, no prazo de 05 

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

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

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

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

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

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

assinado. 5.5) Vindo aos autos a proposta de honorários do Sr. Perito, na 

forma do § 3º do art. 465 do CPC/2015, INTIME-SE o Estado de Mato 

Grosso para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

moldes do art. 95, § 3º, do CPC/15, tendo em vista que apenas a parte 

autora requereu a produção de prova pericial e o requerente é beneficiário 

da Justiça Gratuita. 5.6) No caso de discordância, que apresente 

contraproposta no prazo de 05 (cinco) dias, ao que deverá ser INTIMADO 

o perito para manifestar, justificadamente, se concorda, ou não, em igual 

prazo, podendo apresentar nova proposta de honorários. 5.7) Após o 

cumprimento dos itens “5.5” e “5.6”, façam os autos CONCLUSOS para 

que este Magistrado possa arbitrar o valor dos honorários (art. 465, § 3º, 

in fine, CPC/2015). Desde já deixa-se registrado que, o pagamento 

referente aos honorários periciais seguirá o regido pelo artigo 95, § 3º, 

inciso II, do CPC/2015. 5.8) Após a decisão de que trata o item “5.7”, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o Perito Judicial para designar data, local e 

horário para início dos trabalhos periciais (com tempo suficiente para que 

a Secretaria de Vara providencie as intimações das partes), podendo 

retirar os autos em carga para análise dos documentos que instruem o 

feito, inclusive, do contrato original contendo a assinatura a ser periciada. 

5.9) Efetuado o agendamento pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as partes quanto 

a data agendada para a realização da prova pericial (art. 474, CPC/2015). 

5.10) Por conseguinte, caso haja, após a apresentação do laudo pericial, 

INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para apresentarem, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 5.11) O laudo pericial deverá ser 

apresentado em 30 (trinta) dias, a contar da data designada para 

realização da perícia. 5.11.1) O laudo pericial deverá conter a exposição 

do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, indicação do 

método utilizado, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, 

bem como em linguagem simples, indicar como alcançou suas conclusões, 

sendo vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem 

como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico 

do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 

5.11.2) Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em 15 (quinze) dias, na 

forma do art. 477, § 1º, do CPC/2015, consignando que o silencio valerá 

pela presunção de concordância com o laudo. 6) DEIXO de dispor acerca 

da distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se encaixa 

na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015. 7) 

INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão saneadora, 

inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000884-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AROEIRA TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RR SERVICOS DE TERRAPLENAGEM RURAL E URBANO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000884-18.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

AROEIRA TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA. - ME EXECUTADO: RR 

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM RURAL E URBANO LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Aroeira Tratores 

e Serviços Ltda. e Aroeira Tecnologia Sustentáveis Ltda. contra RR 

Serviços de Terraplanagem Rural e Urbano Ltda. – ME, todos qualificados. 

Entre um ato e outro, a pedido da parte exequente foi deferida a citação 

por edital da parte executada (Id. 10176361). Escoado o prazo legal para a 

apresentação de embargos à execução os autos foram remetidos à 

Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, que por sua vez 

arguiu a nulidade da citação por edital (Id. 12290219). Instada a se 

manifestar a exequente pugnou pela rejeição da arguição de nulidade (Id. 

13397657). Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

DECIDO. Alega a parte executada que o exequente não esgotou todas as 

possibilidades existentes para a realização de sua citação pessoal, sendo 

que pela Defensoria Pública foi encontrado endereço de um dos sócios 

distintos aos declinados nos autos e que pela parte contrária. Pois bem. 

Para a averiguação de eventual nulidade da citação por edital, se faz 

necessário analisar minuciosamente os autos a fim de procurar qualquer 

vício praticado pela parte exequente ou até mesmo pelo judiciário em 

acolher uma eventual nulidade. No caso em espeque, no entanto, não se 

vislumbra qualquer hipótese de nulidade, pois como é sabido, para 

configurar um vício na citação por edital é necessário que comprove que 

não foram utilizados todos os meios para a realização da citação pessoal, 

haja vista que a modalidade executada por edital é uma medida 

excepcional. Na vertente demanda, denota-se que o exequente além de 

indicar os endereços tendo como parâmetros documentos legais onde 

supostamente constava o local de atividades da empresa (contrato de 

compra e venda pactuado entre as partes – Id. 5831811 – e; Comprovante 

de Inscrição e de Situação Cadastral – Id. 5831806) e em nenhum deles foi 

possível obter êxito na tentativa de citação. Citando tentativas inexitosas, 

específico as seguintes: a) devolução de AR com a menção “7 – ausente” 

Id. 6825197; b) certidão negativa de Oficial de Justiça Id. 7985469; c) 

mapas contendo a localização e caminho até o endereço do executado Id. 

8014817 que resultou na certidão negativa de Oficial de Justiça Id. 

9139046; e d) pedido de busca pelos Sistemas Infojud, Bacenjud e 

Renajud, com o fito de encontrar o endereço atualizado da parte 

executada Id. 9214695 que resultou na obtenção do endereço indicado na 

exordial, conforme extrato de Id. 10196738. Nesta linha, não verifico 

qualquer vício na citação por edital por eventual inércia da parte 
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exequente, que apesar do insucesso, foi extremamente diligente. 

Ademais, o endereço do sócio nesse momento não tem valia, haja vista 

que a execução está contra a empresa e como não foi possível citá-la por 

AR e Oficial de Justiça. Para corroborar esta linha, o TJMT já se 

posicionou da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – 

DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - OUTRAS 

TENTATIVAS REALIZADAS EM LOCAIS DIVERSOS SEM SUCESSO - 

ESGOTAMENTO- PARTE RÉ EM LUGAR INCERTO - ART. 231, II, DO CPC 

VIGENTE À ÉPOCA – RECURSO NÃO PROVIDO.Frustrada a citação 

realizada no endereço constante no contrato firmado entre as partes, 

sucedida de outras tentativas em locais diversos e que também não 

tiveram sucesso, fica evidenciado o esgotamento das diligências para sua 

localização, sendo válida a citação por edital, visto que o réu 

encontrava-se em lugar incerto e não sabido (art. 231, II, do CPC). (Ap 

135259/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 

04/05/2018)”. Portanto, em que pese à argumentação da Defensoria 

Pública, reputo como válida a citação editalícia realizada nos autos, motivo 

pelo qual REJEITO a citada nulidade. Em prosseguimento ao feito, 

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

andamento efetivo ao feito, sob pena do arquivamento provisório da 

execução, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC/15. Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000789-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA COSTA LAGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000789-85.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ANTONIO DA COSTA LAGE EXECUTADO: INSS Vistos. 1) PROVIDENCIE a 

Secretaria da Vara a conversão da classe processual para “Cumprimento 

de Sentença”, consoante às normas elencadas na CNGC-MT. 2) INTIME-SE 

o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 CPC/2015. 3) Impugnada a execução, 

CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os autos CONCLUSOS. 

4) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE, para os efeitos da compensação prevista nos §§ 9º e 10 

do artigo 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão de 

representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. 5) Havendo resposta de pretensão de compensação 

pela entidade devedora, na forma do item anterior, independentemente de 

novo despacho, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, venham-me CONCLUSOS para decisão a 

respeito. 6) Caso decorra o prazo de que trata o item “4” sem resposta, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 

535, § 3º, inciso I e II, do CPC/2015) devendo ser expedido o 

Precatório/RPV, observado-se o disposto no art. 100 da CF/88. 7) 

OBSERVE-SE, no precatório/RPV, que estes deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que ao 

advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório/RPV 

quando se tratar de honorários sucumbenciais, observando ainda o 

disposto na Resolução nº 458/2017 do Conselho da Justiça Federal. 8) 

Comprovado o pagamento do precatório/RPV e, havendo a concordância 

da parte exequente, independente de novo despacho, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para a liberação dos valores, em conta a ser indicada 

pela parte exequente. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, 

observando-se, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 458/2017 do 

Conselho da Justiça Federal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001898-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DE PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE OAB - MT0013570S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001898-37.2017.8.11.0007. AUTOR(A): ANGELO 

DE PAIVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de ação de aposentadoria por idade híbrida proposta por Angelo 

de Paiva em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos. Alega a parte autora que durante sua vida 

produtiva manteve relações de labor no meio rural e urbano 

alternativamente, preenchendo a carência de 180 (cento e oitenta) 

contribuições, razão pela qual pleiteou o benefício perante a autarquia 

previdenciária, contudo, sua pretensão não foi acolhida 

administrativamente, restando ao autor recorrer ao judiciário. Assim, 

requereu a procedência do pedido para o fim de que lhe seja concedida a 

aposentadoria por idade híbrida, desde o protocolo do requerimento 

administrativo. A inicial veio instruída com documentos. Foi determinada a 

emenda da inicial (Id. 9167386). A parte autora emendou a exordial ao Id. 

9308438. Recebida a peça inaugural (Id. 9440617), foram deferidos os 

benefícios da Justiça Gratuita e determinada a citação da parte requerida. 

Foi ofertada contestação (Id. 10444793), sendo arguida a preliminar de a 

preliminar de prescrição e, no mérito, pretende-se a improcedência da 

demanda. Oportunizada a parte autora a impugnar a contestação, a parte 

pugnou pela designação de audiência (Id. 10697911). Foi proferida 

decisão saneadora, rejeitando a preliminar outrora arguida, bem como 

designando audiência de instrução e julgamento (Id. 10954473). Juntada a 

ata da audiência (Id. 12084456). Ao Id. 12107427 foi requisitado ofício ao 

INSS. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Estando o processo devidamente 

instruído, e não havendo preliminares a serem analisadas, em função do 

despacho saneador, passo ao julgamento do mérito. Nota-se, pois, que a 

controvérsia do embate recai apenas sobre o fato de a parte requerente 

ostentar, ou não, a qualidade de segurado especial, bem como, se 

preencheu a carência necessária para obtenção do benefício pretendido. 

Muito bem. Dispõe o artigo 1º da Lei nº 8.213/91 que: "Art. 1º. A 

Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus 

beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 

incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de 

serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem 

dependiam economicamente". Em se tratando de trabalhadores rurais, a 

exigência de início de prova material para reconhecimento da sua atividade 

(art. 55, § 3º da Lei nº 8.213/91), não pode ser dispensada (Súmula nº 

149 do STJ), mas, deve ser mitigada, pela consideração de que esse tipo 

de trabalhador não é assalariado, sem emprego permanente, nem registro 

formal, de sorte que exigir-lhe robusto início de prova material, como algum 

daqueles indicados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91, equivaleria, na 

prática, a negar-lhe acesso à Justiça. Contudo, analisando detidamente o 

conjunto probatório, percebe-se que a parte autora não logrou êxito em 

provar o exercício de atividades rurais correspondente ao período 

imediatamente anterior à data do implemento do requisito etário, haja vista 

que os documentos acostados aos autos não são suficientes a indicar 

que o mesmo cumpriu adequadamente o período respectivo de carência. 

Aliás, com a ausência de testemunhas não há como corroborar a 

argumentação de que a parte autora laborou como rurícola no tempo que 

aduz e, como sabido, para a concessão do benefício preiteado, é 

necessário além da prova material robusta a corroborações por intermédio 

de prova testemunhal, o que não se verifica no caso em testilha. O TRF da 

1ª Região assim se posiciona: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE HÍBRIDA. QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL NÃO 

CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A concessão do benefício de aposentadoria 

por idade ¿mista¿ ou ¿híbrida¿, conforme disposto no art.48, §§3º e 4º, da 

Lei 8.213/91, condiciona-se à verificação do requisito etário, 65 anos para 

homens e 60 anos para mulheres, associado à demonstração do efetivo 

exercício de atividade rural em conjunto com períodos de contribuição 
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prestados sob outras categorias de segurado (contribuinte individual, 

empregado, etc) por tempo equivalente ao da carência do benefício 

pretendido (180 contribuições mensais), observada a regra de transição 

prevista no art.142 do mencionado diploma legal. Para tanto, não se exige 

que o segurado esteja desempenhando atividade rural por ocasião do 

requerimento administrativo, tal como possibilita o art. 51, § 4º do Decreto 

nº 3.048/1999. Quanto à atividade rural exercida, esta deve ser 

demonstrada mediante início razoável de prova material, coadjuvada de 

prova testemunhal coerente e robusta, ou prova documental plena, não 

sendo admissível a prova exclusivamente testemunhal. (...) 6. 

Improcedência dos pedidos mantida. Apelação desprovida. A Câmara, por 

u n a n i m i d a d e ,  n e g o u  p r o v i m e n t o  à  A p e l a ç ã o .  ( A C 

0069517-19.2016.4.01.9199, JUIZ FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 

DATA:07/05/2018 PAGINA:.)” grifei. No caso em tela, não há início de 

prova material, bem como inexiste a prova testemunhal, impedindo assim 

qualquer decisão favorável ao autor. Como se verifica na ata de audiência 

(Id. 12084456), não houve a oitiva de testemunhas, sendo que apenas foi 

colhido depoimento pessoal do autor, que não é suficiente para comprovar 

o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

almejado. D’outra banda, não há como atribuir aos documentos juntados 

aos autos o poder de “prova plena”, tendo em vista que os mesmos não 

são suficientes para comprovar o período no labor rural. Por outro lado, 

quanto às contribuições ao INSS, é possível reconhecer o período, porém, 

o mesmo é insuficiente para o preenchimento da carência de 180 (cento e 

oitenta) contribuições, de acordo com a regra de transição disposta no art. 

142 da Lei 8.213/91. Para consignar, o autor pelo extrato CNIS aportado, 

possui o total de 174 (cento e setenta e quatro) contribuições, o que, 

apesar de extremamente próximo, não é suficiente para preencher o 

período de carência e por mais que seja um lapso extremamente curto, 

não há como este Juízo fugir a legislação vigente, motivo que a 

improcedência da demanda é à medida que se impõe. Infere-se, portanto, 

que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício 

de atividade rural pelo período necessário para comprovar sua carência, 

pois, não juntou qualquer documento que comprovasse o labor rural nesse 

lapso temporal, assim como inexiste prova testemunhal e, além do mais, 

não foi comprovado o preenchimento total da carência em atividades 

urbanas. De tal forma, embora o autor satisfaça o requisito etário, o 

mesmo não preenche o lapso de carência exigido pela Lei 8.213/91. 

DISPOSITIVO JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria híbrida 

formulado por Angelo de Paiva em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS em face da ausência dos requisitos legais, e julgo EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do CPC/2015. CONDENO a parte autora no pagamento de 

custas e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, que 

ficarão com suas EXIGIBILIDADES SUSPENSAS pelo prazo do art. 98, § 3º 

do CPC, eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita. Após o 

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

mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002230-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS (RÉU)

ARTUR LUAN PASSARINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO(A))

CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO OAB - MT11571/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002230-04.2017.8.11.0007. AUTOR(A): BANCO 

DO BRASIL S.A RÉU: MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS, ARTUR LUAN 

PASSARINI Vistos. Trata-se de ação monitória ajuizada pelo Banco do 

Brasil S/A em face de Maria Renilda Leal dos Santos e Artur Luan 

Passarini, devidamente qualificados. Alega a parte embargada ser credora 

dos requeridos na quantia de R$ 493.089,10 (quatrocentos e noventa e 

três mil e oitenta e nove reais e dez centavos), em consequência de um 

contrato de crédito em conta corrente BB agronegócio giro n 117.707.227, 

no qual foi conferido aos requeridos o montante de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais). Aduz que o embargante Artur está no polo passivo 

em virtude de ser o fiador do contrato. Assevera que em função do 

inadimplemento propôs a presente ação monitória, com o fito de reaver o 

crédito outrora concedido a parte embargada. A inicial veio acompanhada 

com diversos documentos. A exordial foi recebida à determinada a 

expedição de mandado monitório (Id. 9744277). Devidamente citada (Id. 

11252068) a embargante Maria opôs embargos monitórios (Id. 11380185), 

alegando preliminarmente a carência da ação ante a “iliquidez, incerteza e 

inexigibilidade” do título, arguindo também que não houve a constituição de 

mora e, no mérito, argumenta que não houve a comprovação do saldo 

devedor, logo, considera que a demanda é embasada em documentação 

não hábil para comprovar a dívida, merecendo que seja extinta. Assevera, 

também, que a parte realizou diversos pagamentos que não foram 

debitados da somatória final, ocasionando o excesso na pretensão. Ainda, 

rebate a capitalização de juros, aduzindo a prática de anatocismo por 

parte da requerente. Além do mais, considera a comissão de permanência 

inexigível e que há cláusulas contratuais incompatíveis com a legislação 

vigente. O embargante Artur também opôs embargos monitórios reiterando 

os argumentos da requerida Maria (Id. 11381643). Os embargos monitórios 

foram impugnados (Id. 11781771), rechaçando os argumentos dos 

embargantes. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que o feito comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil 

de 2015, já que a questão debatida versa sobre matéria exclusivamente 

de direito. PRELIMINARMENTE DA CARÊNCIA DA AÇÃO Denota-se que o 

contrato firmado entre as partes é um “Contrato de Abertura de Crédito em 

Conta Corrente”, no qual a instituição financeira embargada disponibilizou 

à primeira requerida um limite de crédito no valor de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), em sua conta corrente de nº 117.707.227. O Contrato 

de Abertura de Crédito em Conta Corrente não é título executivo, haja vista 

que não há dívida líquida e certa quando da assinatura do contrato. 

Destarte, diferente dos contratos de crédito fixo (Mútuo, Cédula de Crédito 

Bancário e etc.), em que o cliente conhece antecipadamente o valor da 

dívida, os valores são processados unilateralmente pela instituição 

financeira, na medida em que o crédito em conta corrente é utilizado pelo 

correntista, o que torna ausente a exequibilidade de contrato dessa 

espécie (RESP 800.178/SC). Nesse ponto, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça emanou as Súmulas de nº 233 e 247, a saber: “Súmula. 233 - O 

contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da 

conta-corrente, não é título executivo”. “Súmula. 247 - O contrato de 

abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de 

débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. 

Portanto, é licita a cobrança do Contrato de Crédito em Conta Corrente, 

todavia por meio de ação monitória, haja vista se tratar de prova escrita 

sem eficácia de título executivo, no qual se exige o pagamento em 

dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem 

móvel ou imóvel (art. 700, CPC/2015). Posto os fundamentos declinados, 

REJEITO a preliminar de carência da ação. Passada a preliminar consigno 

que os demais pontos lançados como “preliminares” confundem-se ao 

mérito e por tal circunstância e utilizando-se da teoria da asserção, passo 

a análise no mérito. Entretanto, ressalvo que o excesso na “execução” 

não será matéria de análise neste julgado, haja vista que no momento 

oportuno a parte embargante deixou de indicar o valor que entende 

correto (art. 702, § 3º, do CPC/15). Assim, parte dos embargos é rejeitada 

de plano, cabendo a este Juízo apenas decidir as demais questões 

sobressalentes. DO MÉRITO Na espécie, a prova escrita apresentada pelo 

embargada consiste no “Contrato de Abertura de Crédito em Conta 

Corrente” (Id. 9449289), acompanhado de demonstrativo de débito de Id. 

9449285, documentos estes que não têm eficácia de título executivo, mas 

podem embasar a ação monitória, conforme acima mencionado. Alega a 

parte requerente que disponibilizou, aos requeridos a importância de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) de crédito por meio de Contrato de Crédito 

em Conta Corrente BB Agronegócio Giro n 117.707.227. Todavia, apesar 

dos embargantes utilizarem-se dos valores creditados em sua conta 

corrente, estes deixaram de adimplir a dívida. Primeiramente, como ponto 

controvertido cita-se que não há discordância quanto à contratação do 

negócio jurídico, restando o debate tão somente quanto a exigibilidade da 
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dívida apresentada pela parte embargada. Nesse ponto, insta destacar 

que a ação monitória, por sua natureza, reclama a prova cabal da 

existência e do valor devido, haja vista que, com a procedência da 

demanda, dá-se o ensejo à constituição de um título executivo. Nesse 

sentido, Luiz Guilherme Marinoni aduz que: “Em ação monitória que 

pretenda o pagamento de soma, infundada a defesa, tem o juiz de julgar 

procedente o pedido monitório, constituindo-se de pleno direito o título 

executivo. [...] Em suma: o cabimento da ação monitória depende de prova 

escrita que sustente o crédito.”(Marinoni, Luiz Guilherme; Sergio Cruz 

Arenhart; Daniel Mitidiero. Código de Processo Civil Comentado; Ed: RT, 

2015; p. 683 e 689). Com tais considerações, analisando o caso, 

verifica-se que a parte requerente não logrou êxito em demonstrar a 

efetiva utilização do crédito pelos requeridos, haja vista que o 

“Demonstrativo de Conta Vinculada” aportada ao Id. 9449285 não é capaz 

de demonstrar o uso do valor disponibilizado, já que é um documento 

unilateral emitido pelo banco. Aliás, importante frisar que inexiste qualquer 

prova de que realmente houve a utilização do valor, seja por qualquer meio 

hábil a provar o uso ou até mesmo reconhecimento de um débito 

relacionado perante a parte embargada. A propósito, o mero 

demonstrativo de gastos não tem o ensejo de constituir a dívida, 

consoante julgado a seguir: “AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DOS 

EXTRATOS - APRESENTADO SOMENTE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO - 

AUSÊNCIA DE LIQÜIDEZ E CERTEZA - RECURSO PROVIDO PARA 

ACOLHER OS EMBARGOS E JULGAR IMPROCEDENTE A MONITÓRIA. 

Estando a monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta 

corrente, é indispensável que a avença esteja acompanhada de extratos 

da conta corrente, cujos lançamentos gráficos devem esclarecer a origem 

e a evolução do débito, os cálculos explicitados, bem como os índices e 

critérios para sua apuração final, pois o contrato solteiro não é suficiente 

para instruir a inicial. (Ap 36759/2005, DR. MARCELO SOUZA DE 

BARROS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/11/2005, Publicado no DJE 15/12/2005)”. Outrossim, inexiste qualquer 

fato de constituição do título apresentado em título executivo judicial, tendo 

em vista que a parte embargada os deixou de apresentar (art. 373, inciso 

I, do CPC/15). Quanto aos demais pontos, restam prejudicados ante o 

reconhecimento da inexigibilidade da cobrança da dívida, não havendo 

motivos para explanar sobre a mora, as cláusulas ou qualquer outro 

aspecto do contrato, já que o mesmo é desnudo, não estando obrigado ao 

magistrado a responder a todos os questionamentos suscitados quando 

demonstra sua motivaçção para o julgamento. Neste sentido STJ: 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C 

DO CPC c/c ART. 2o., § 1o. DA RES. STJ 8/2008). PROCESSUAL CIVIL. 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE 

CÁLCULO.FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE DE 

INCLUSÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO NO CONCEITO DE 

RECEITA BRUTA, TENDO EM VISTA A DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART. 3o., § 1o. DA LEI 9.718/98 

(RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS). 

POSSIBILIDADE QUE SOMENTE SE AFIGURA APÓS A EDIÇÃO DAS LEIS 

10.637/02 E 10.833/03, JÁ NA VIGÊNCIA DA EC 20/98, QUE AMPLIOU A 

BASE DE CÁLCULO DO PIS/CONFINS PARA INCLUIR A TOTALIDADE DAS 

RECEITAS AUFERIDAS PELA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTE: 1a. 

TURMA, RESP. 1.018.013/SC, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, DJE 28.04.2008. 

PARECER DO MPF PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. Destaca-se, ainda, que, 

tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o 

órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos 

suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência 

do julgado. Precedente: 1a. Turma, AgRg no AREsp 12.346/RO, Rel. Min. 

ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 26.08.2011. (...) (REsp 1104184/RS, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

29/02/2012, DJe 08/03/2012) (grifo) Diante do exposto, ACOLHO os 

embargos monitórios e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial. Condeno a parte embargada ao pagamento das custas/despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias, observando-se o que dispõe a CNGC-MT. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000696-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AFONSO ALVES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DALBERTO DE FARIA OAB - SP49438 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000696-88.2018.8.11.0007. AUTOR(A): PEDRO 

AFONSO ALVES FILHO RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de 

ação revisional contratual c/c de consignação em pagamento com pedido 

de tutela antecipatória proposta por Pedro Afonso Alves Filho em face do 

Banco Bradesco S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

consulta ao Sistema PJe, em busca pelo nome do requerente, foi 

verificado que há outro processo envolvendo as mesmas partes (tanto 

polo ativo quanto passivo), os mesmos pedidos e a mesma causar de 

pedir, que foi distribuído na 6ª Vara desta Comarca (autos n° 

1 0 0 1 3 9 2 - 9 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  -  P J e ) .  O s  a u t o s  n º 

1001392-95.2016.8.11.0007 (PJe) foram distribuídos em 19/12/2016, às 

14h46min46ss e a presente demanda foi distribuída na data de 

19/03/2018, às 10h10min52ss. A parte autora foi intimada para se 

manifestar acerca de eventual litispendência (Id. 12908145), sendo que se 

quedou inerte (certidão de Id. 13749785). Vieram-me os autos conclusos. 

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem maiores delongas, 

em consulta ao Sistema PJe foi encontrado o processo de autos n° 

1001392-95.2016.8.11.0007, em que o autor demanda em face ao 

requerido o mesmo contrato, sendo a cause de pedir a mesma, 

configurando a litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do 

CPC/15. Aliás, foi dada oportunidade a parte autora, contudo, quando 

intimada foi silente, não argumentando ou expondo motivações contra 

eventual litispendência, presumindo-se como verdadeira a informação de 

litispendência com o processo de n° 1001392-95.2016.8.11.0007. 

Destarte, a conduta do requerente de propor nova ação quando ainda há 

demanda em tramite que discute os mesmos fatos é uma conduta 

inadequada. A saber, a legislação vigente (art. 80, inc. V c/c art. 81, 

caput, ambos do CPC/15), repudia tal conduta perpetrada pelo autor, que 

deixa a mensagem de ludibriar o judiciário, propondo mais de uma ação, 

havendo a possibilidade de ter uma resposta que lhe é favorável com o 

intento de haver uma possibilidade a mais de ter sucesso em sua 

empreitada. Em caso análogo o TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE DUAS AÇÕES – LITISPENDÊNCIA 

EVIDENTE – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL 

– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO E PERCENTUAL DA MULTA 

MANTIDO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO ATENDIDAS - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O ajuizamento duas 

ações de cobrança concomitantemente, com o fito de lograr êxito em um 

dos pedidos, em verdadeira conduta atentatória à dignidade da justiça e ao 

princípio da lealdade processual, litiga de má-fé, sendo-lhe, portanto, 

devida a condenação nos termos do artigo 80, V, c/c artigo 81, caput, 

ambos do CPC; cuja multa fixada em percentual máximo legal, não merece 

redução, pois atende às circunstâncias do caso concreto, devendo ser 

mantida. (Ap 112421/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

28/06/2018)”. E não se trata de um caso em que a ação acidentalmente 

tivesse sido protocolada em duplicidade, haja vista que há um intervalo de 

mais de 01 (um) ano entre a propositura de uma e outra. Assim, a fim de 

demonstrar o repúdio com tal conduta à multa por litigância de má-fé é a 

medida imperativa a ser tomada, também para evitar a reiteração do fato, 

razão pela qual entendo que de aplicação de multa 5% (cinco por cento) 

do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81, caput, do CPC/15 é 

compatível com a situação apresentada nos autos. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, RECONHEÇO a litispendência desta demanda com o processo de 

autos n° 1001392-95.2016.8.11.0007, em tramite na 6ª Vara desta mesma 

Comarca, assim, DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC/15. CONDENO o autor à 

litigância de má-fé, e lhe aplico multa no importe de 5% (cinco por cento) 
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do valor da causa corrigido, com fulcro nos art. 80, inc. V c/c art. 81, 

caput, ambos do CPC/15. Com o trânsito em julgado devidamente 

CERTIFICADO, REMETAM-SE os autos a contadoria judicial para a 

atualização do cálculo, observando-se o que dispõe a CNGC-MT em 

relação às custas processuais remanescentes e após, ao ARQUIVO, com 

as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001953-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001953-85.2017.8.11.0007. AUTOR(A): HILDA 

PEREIRA DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se ação previdenciária de auxílio doença 

proposta por Hilda Pereira da Costa em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Alega a autora que 

possui um tumor no joelho esquerdo, impossibilitando-a a exercer suas 

atividades normalmente, o que ensejou o pedido administrativo que em 

primeiro momento foi deferido, contudo, quando pleiteado a prorrogação 

obteve resposta negativa, em razão de não ter sido constatada 

incapacidade pela autarquia previdenciária. Por essa razão, requer a 

antecipação de tutela e, ao final, a condenação do requerido a 

conceder-lhe o benefício de auxílio doença, desde a data do requerimento 

administrativo. A inicial veio instruída com diversos documentos. Em 

decisão de Id. 9169784 a proemial foi recebida, bem como, deferida a 

justiça gratuita e determinada a realização de perícia médica. Laudo 

pericial carreado aos autos ao Id. 11500676. O requerido ofertou 

contestação (Id. 12292757), arguindo a preliminar de prescrição e, no 

mérito, requereu a improcedência da demanda. Houve impugnação à 

contestação (Id. 14051560). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório 

do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre esclarecer que o caso 

em espeque é possível o julgamento antecipado do mérito, haja vista que 

considero que o feito está devidamente instruído para tanto (art. 355, 

inciso II, do CPC/15). Inicialmente, havendo a preliminar de descrição, 

passo à sua análise. DA PRESCRIÇÃO Sem delongas, tal pleito não 

merece muitas digressões, na medida em que o requerimento do benefício 

ora pretendido, teve seu indeferimento administrativo na data de 

26/04/2016 (Id. 9098543, Pág. 3), sendo que o ajuizamento da demanda se 

deu em 24/07/2017, ficando evidente o curto lapso entre o indeferimento 

administrativo e ajuizamento da ação, o que não enseja a modo algum, na 

prescrição arguida pela requerida. Além do mais, é fato que se trata de 

preliminar genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às 

parcelas que se pretende ver aplicada a matéria prescricional, 

sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. Sendo assim, 

REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré. Pois bem, não 

havendo outras questões a serem analisadas e estando o processo 

devidamente instruído, e não havendo preliminares a ser apreciadas, 

passo ao julgamento do mérito. Consiste, então, o cerne da questão em 

comento, em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento 

satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado. Em relação à Seguridade Social, a Constituição Federal de 

1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: “A seguridade social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social”. Segundo a Lei Previdenciária: 

“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91). Nesta 

medida, os requisitos para a concessão do auxílio-doença são os 

seguintes: 1) vínculo do segurado com a Previdência Social; 2) 

incapacidade temporária para o trabalho; 3) carência de 12 contribuições 

mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção dos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como, nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três (03) anos, de acordo com os critérios 

de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe 

confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado (art. 26, II, da LB). Por sua vez, o laudo pericial juntado ao 

Id. 11500676 constatou que a autora está incapacitada para o trabalho, 

momentaneamente, em virtude da moléstia que a taca o membro inferior 

esquerdo da autora, relatando ainda que a condição é temporária e a parte 

autora pode passar por reabilitação. Sendo assim, pode-se concluir que a 

autora se encontra incapacitada para o trabalho, não reunindo, pois, 

condições de continuar o labor que regularmente exercia (vendedora), 

porém, nada impede que a mesma busque outros meios de renda mediante 

reabilitação profissional. Tocante ao requisito de impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de outra atividade que possa garantir a 

subsistência do trabalhador, o (a) médico (a) perito (a) concluiu que é 

temporária, porém que é necessário que a autora se submeta a 

tratamento, tecendo que a requerente à época do laudo não estava 

fazendo fisioterapia e por tal razão a condição da autora é de 

incapacidade temporária sem previsão de recuperação. Ademais, a 

incapacidade para o trabalho deve ser aferida se considerando as 

condições pessoais, idade, grau de instrução e situação socioeconômica 

do trabalhador, bem como, as atividades por ele desempenhadas. De tal 

forma, imperioso ressaltar que atualmente a requerente atualmente esta 

com 25 (vinte e cinco) anos de idade. No entanto, não há a informação do 

grau de instrução da mesma, porém, como já citado, existe a possibilidade 

de reabilitação, principalmente levando em conta a idade da demandante. 

Assim, embora haja nos autos a comprovação quanto à incapacidade 

momentânea para as atividades que costumava desenvolver, é certo que 

tal fato não tem o condão de configurar impossibilidade de reabilitação 

profissional, pois, embora atualmente a mesma esteja incapacitada, não há 

nos autos provas de que seja impossível sua readequação no mercado de 

trabalho. Neste sentido, colaciono jurisprudência sobre o tema: 

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL 

FAVORÁVEL. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE 

RECUPERAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 111/STJ. APELAÇÃO DA AUTORA 

DESPROVIDA. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA. (...) Por sua 

vez, a autora, 50 anos, não trouxe aos autos nenhuma prova com aptidão 

para demonstrar a impossibilidade de sua recuperação e/ou de 

reabilitação para outra função, ônus que lhe incumbia, eis que se trata de 

fato constitutivo da pretensão formulada na inicial. 4. Não preenchimento 

dos requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, 

consoante fixado no art. 42 da Lei nº 8.213/91. Auxílio-doença concedido 

corretamente em primeiro grau. (...) (TRF 01ª R.; Ap-RN 

0005947-92.2009.4.01.3803; Primeira Câmara Regional Previdenciária de 

Juiz de Fora; Rel. Juiz Fed. Conv. Guilherme Fabiano Julien de Rezende; 

DJF1 01/07/2016)” grifei. Deste modo, levando em consideração o acima 

esposado, e em consonância ao disposto no art. 62 da Lei nº 8.213/91, 

não há, por ora, se falar em aposentadoria por invalidez em decorrência 

da moléstia que ora lhe assola: “Art. 62. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional. (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 739, de 2016)”. O direito ao benefício 

previdenciário de auxílio doença se mostra patente à medida que não 

houve comprovação nos autos, quanto à impossibilidade da reabilitação 

profissional, seja através da prova documental carreada ao feito, ou pela 

prova pericial realizada no presente caso. Como no caso dos autos todo 

incapacitado deve permanecer no gozo do benefício mencionado, até que 

seja restabelecida a sua capacidade profissional, ou, até mesmo, em caso 

contrário, passe a receber o benefício oriundo da aposentadoria por 

invalidez em caso de restar infrutífera a sua recolocação no meio de 

trabalho. Neste sentido, trago à baila os seguintes posicionamentos dos 

Egrégios Tribunais de Justiça Brasileiros: “PREVIDENCIÁRIO - PLEITO 

OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL - SENTENÇA REFORMADA PARA RESTABELECER O 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA "O segurado em gozo de auxílio-doença, 
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insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez." (Art. 

62, Lei n. 8.213/1991) CONDENAÇÃO INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA 

(ART. 475, § 2º, DO CPC)- REEXAME NECESSÁRIO DISPENSÁVEL - NÃO 

CONHECIMENTO APELO PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20120560833 SC 

2012.056083-3 (Acórdão), Relator: Gaspar Rubick, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara de Direito Público Julgado)” grifei. Neste 

sentido a autora faz jus à concessão de auxílio doença. A propósito: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. 

TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO OFICIAL. CESSAÇÃO INDEVIDA. 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RESTABELECIMENTO 

DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA 

ADVOCATÍCIA. MULTA. (...) 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora 

e o período de carência previsto na Lei 8.123/91, quando da concessão 

do benefício de auxílio-doença na seara administrativa. 5. Comprovada 

através de laudo médico pericial a incapacidade parcial e permanente para 

o exercício da atividade laboral, com possibilidade de reabilitação 

profissional, faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, a partir da sua cessação indevida, 

reformando-se parcialmente a sentença que acolheu o pedido para 

aposentadoria por invalidez. 6 (...). (TRF-1 - AC: 00396207720154019199 

0039620-77.2015.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO (CONV.), Data de Julgamento: 07/10/2015, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 18/11/2015 e-DJF1 P. 475)” grifei. Assim, da 

simples análise do quadro clínico da requerente, comprovado pela perícia, 

o impedimento para desenvolver atividades laborais momentaneamente, 

mas, existe a possibilidade de reabilitação para outras atividades, motivo 

pelo qual, resta-nos analisar sua condição de segurada. Frisa-se que a 

requerente requer que seja implantado o benefício de auxílio doença, 

contudo, atentando-se ao extrato CNIS juntado aos autos ao Id. 12292781 

a autora em outra oportunidade já recebeu o benefício previdenciário de 

auxílio-doença, além de ter vínculo empregatício na no auxílio 

anteriormente concedido. Além do que, como cediço, no que pertine ao 

período de carência necessário à concessão na maioria dos benefícios 

previdenciários, “in casu”, não se aplica, conforme preconizado pelo art. 

26 da Lei nº 8.213/91. “Art. 26. Independe de carência a concessão das 

seguintes prestações: (…); II - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada 

três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, 

deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que 

mereçam tratamento particularizado; (…)”. Resta então caracterizada a 

qualidade de segurada da autora, não havendo que se falar, portanto, em 

falta de qualidade de segurada. Tocante ao termo inicial do benefício resta 

sedimentado pela jurisprudência que, nos casos em que não é possível 

especificar a data de início da incapacidade, este será da data do 

indeferimento do pedido administrativo que se deu em 26/04/2016 (Id. 

9098543, Pág. 3). Sobre o tema, vejamos: “CONSTITUCIONAL E 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. ART. 203, V, DA 

CF/88. LEI 8.742/93. PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FÍSICA E/OU 

MENTAL. PERÍCIA MÉDICA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E PARA 

A VIDA INDEPENDENTE. ESTUDO SOCIOECONÔMICO. HIPOSSUFICIÊNCIA. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA. (...) 8. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do 

requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação, 

conforme definição a respeito do tema em decisão proferida pelo e. STJ, 

em sede de recurso representativo da controvérsia (REsp 1369165/SP), 

respeitados os limites do pedido inicial e da pretensão recursal, sob pena 

de violação ao princípio da ne reformatio in pejus. (...) (AC 

0006669-25.2018.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE 

SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:04/09/2018 PAGINA:.)” 

grifei. Por fim, restando comprovados os requisitos legais para obtenção 

do benefício de auxílio doença, imperiosa se faz a procedência dos 

pedidos contidos na presente demanda. DISPOSITIVO Nos termos do art. 

490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora 

Hilda Pereira da Costa e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, nos seguintes termos: a) A IMPLANTAR o benefício de auxílio 

doença, desde o dia posterior ao da data do cessamento indevido 

(26/04/2016 - Id. 9098543, Pág. 3), com renda mensal no valor equivalente 

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

ser incluída em processo de reabilitação profissional, nos termos dos 

artigos 62 e 101 da Lei nº 8.213/91, mantendo-se o benefício até que seja 

eventualmente dada como habilitada para o desempenho de nova atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou, se considerada insuscetível de 

recuperação, seja aposentada por invalidez, nos termos do artigo 42 e 

seguintes, da mesma Lei supramencionada; b) A efetuar o PAGAMENTO 

das parcelas retroativas do benefício de auxílio doença, desde o 

indeferimento na via administrativa (26/04/2016 - Id. 9098543, Pág. 3), até 

a data imediatamente anterior a sua efetiva implantação, devendo incidir 

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

11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais desde o 

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

CONCEDO à requerente Hilda Pereira da Costa a TUTELA DE URGÊNCIA, 

conforme pleiteado na proemial. OFICIE-SE ao requerido, observando-se o 

disposto no art. 387 da CNGC-MT, requisitando a implantação do benefício, 

consignando-se o prazo máximo de 30 (trinta) dias, com as 

correspondentes advertências decorrentes da inércia. Deste modo, 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que FIXO no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo 

incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença 

(artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de 

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Sentença não sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o 

direito controvertido não excedem a 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 

496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por fim, em cumprimento 

ao disposto no artigo 1.288 da CGNC/MT segue ementa: “a) Segurado: 

Hilda Pereira da Costa. b) Benefício: Auxílio doença. c) Renda mensal: 

Prejudicado. d) Direito ao recebimento das parcelas atrasadas 

reconhecido desde o indeferimento indevido do auxílio-doença 

(26/04/2016 - Id. 9098543, Pág. 3), até sua efetiva implantação”. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000247-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JERRY ADRIANY PEREIRA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000247-33.2018.8.11.0007. AUTOR(A): JERRY 

ADRIANY PEREIRA MORAIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria 

por invalidez proposta por Jerry Adriany Pereira Morais contra o Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS, ambos já qualificados. A inicial veio 

instruída com diversos documentos. Com o recebimento da inicial foram 

deferidos os benefícios da Justiça Gratuita e determinada a realização de 

perícia médica (Id. 13476761). Ao Id. 16317671 a parte autora se 

manifestou pela desistência da demanda. Vieram os autos à minha 

conclusão. É o relatório. DECIDO. Analisando a demanda, denoto que a 

parte requerida não foi citada, de modo que a extinção do presente feito 

independe da concordância da parte adversa. Assim, HOMOLOGO a 
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desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, CPC/2015. 

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

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

autora ao pagamento de custas e taxas processuais, todavia, SUSPENDO 

a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15. Sem 

condenação em honorários, pois a parte requerida sequer foi citada. Com 

o trânsito em julgado e após as formalidades legais, ARQUIVE-SE os 

autos, com as baixas e cautelas de praxe, observando-se o que dispõe a 

CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002760-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. C. (AUTOR(A))

W. G. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. P. (RÉU)

E. B. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do advogado da parte autora acerca do documento de ID 

16721128, bem como de que o termo de guarda de ID 16250781 

encontra-se disponível para impressão e assinatura pela parte 

interessada.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADMILSON DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Outros Interessados:

ANTONIO CARLOS MALISSI (TESTEMUNHA)

NOELSAO EMIDIO GONCALVES (TESTEMUNHA)

 

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

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

autora para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, requerendo o que 

de direito. Após, não havendo manifestação, os autos serão arquivados.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004146-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEAL OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR OLIVEIRA OAB - 792.840.781-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1004146-39.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA LEAL OLIVEIRA REPRESENTANTE: ADEMIR OLIVEIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Diante da apresentação de 

matéria preliminar na contestação de ID 16661868, INTIME-SE a parte 

autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 350, do CPC. Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 28 de 

novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000996-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA ROCHA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOELCIO DA COSTA RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO TEMOTEO DA COSTA OAB - SC32714 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para que providencie a distribuição da Carta Precatória de ID 

16764284, no prazo de 10 (dez) dias, comprovando posteriormente sua 

distribuição, nos termos do artigo 1.210 da CNGC Judicial. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000706-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002237-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003655-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ARTHUR LOPES (RÉU)

 

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

parte autora acerca do documento de ID 16716114, bem como para, em 

caso de cumprimento por oficial de justiça, no prazo de cinco (05) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência necessária para os atos processuais, 

de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição 

nº 10.041), art. 4º: A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais 

de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

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

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001204-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DIAS DURVAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001204-05.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): NILTON DIAS DURVAL RÉU: INSS Vistos. Trata-se de ação 

previdenciária de concessão de benefício por incapacidade ajuizada por 

Nilton Dias Durval em face do INSS, devidamente qualificados nos autos. 

Proferida sentença de procedência do pedido (ID 11717662), foi ordenada 

a remessa necessária diante da iliquidez do débito. Também foi concedida 

a tutela de urgência em sentença. O Requerido informou que não interporia 

apelação (ID 14135939). Foi certificado o trânsito em julgado (ID 

15016195). Por meio da petição de ID 16192814, foi requerido o 

cumprimento da sentença. A certidão de ID 16758871 registrou a ausência 

de trânsito em julgado. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Considerando a necessidade de remessa dos autos 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para o reexame necessário, 

TORNO SEM EFEITO a certidão de trânsito em julgado de ID 15016195, a 

qual deverá ser excluída dos autos. Sem prejuízo acerca da ausência de 

trânsito em julgado, a concessão da tutela de urgência em sentença 

impede os efeitos suspensivos da apelação (art. 1.012, §1º, V, CPC), 

estendendo-se também à remessa necessária. Por isso, não há óbice ao 

cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 520, do CPC, 

independentemente da prestação de caução (art. 521, I, CPC). Ante o 

exposto, DEFIRO o processamento do pedido de cumprimento de sentença 

para que seja dado início à correspondente fase. Deve ser promovida a 

retificação junto ao PJE pela Secretaria. A pretensão executória tramitará 

sob a égide dos artigos 534 e ss. Sendo assim, nos termos do art. 535 do 

CPC/15, intime-se por o representante da Autarquia Executada para, no 

prazo de 30 (trinta) dias impugnar a “execução”. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 29 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135745 Nr: 758-19.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdAdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30

Nome do intimando:Isaqueu Torres de Oliveira

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO 

ART. 485, I e II, DO CPC, pois este encontra-se paralisado há mais de um 

(1) ano, devendo para tanto comparecer na Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, para manifestar seu interesse no prosseguimento do 

feito, indicando, para tanto, o endereço atualizado da requerida.

Providência a ser adotada pela parte:comparecer na Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, indicando, para tanto, o endereço atualizado da requerida

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Ana Izabel Lacerda Cardoso, Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143963 Nr: 5175-15.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Aparecido Correia

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, o que após o decurso do prazo o feito será encaminho ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143554 Nr: 4909-28.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Soares de Lima

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

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

OAB:13616/MT

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

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com resolução de mérito para 

INDEFERIR o pedido de aposentadoria por invalidez e DEFERIR a Autora 

apenas o benefício do auxílio-doença, pelo período de 12 (doze) meses a 

partir da intimação desta sentença, devido desde a data do indeferimento 

do pedido de reconsideração 03/08/2016 (fl. 37).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137083 Nr: 1443-26.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Cipola

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de fevereiro 

de 2019, às 16h00 a ser realizada na sala de audiências da 2ª Vara desta 

Comarca, devendo a parte requerente e suas testemunhas ser intimadas 

NA PESSOA DE SEU PATRONO para comparecer ao ato, 

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

providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004229-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004229-55.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA Vistos. Analisando os presentes 

autos, constato que não restou devidamente comprovada a mora do 

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

com redação alterada pela Lei n° 13.043/2014. Com efeito, a parte autora 

apresentou os documentos com a finalidade de comprovar a mora do 

requerido, todavia, consoante se denota, a notificação não foi recebida, e, 

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

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

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

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

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

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

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

comprovação da mora é, segundo a orientação jurisprudencial, 

pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e 
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apreensão. Nesse sentido, trago o seguinte aresto proferido pelo Egrégio 

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

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO 

“NÚMERO IRREGULAR” – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

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

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

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

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

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

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO 

“NÚMERO IRREGULAR” – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

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

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

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

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

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

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

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

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

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

jurisprudencialmente, sob pena de indeferimento da petição inicial, com 

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

Ademais, no mesmo prazo, deverão ser juntadas as custas processuais, 

sob pena do cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Alta Floresta, 29 

de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000104-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000104-44.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA REQUERIDO: BANCO 

BMG Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por Zulmira Ferreira de Miranda em face 

de Banco BMG, com sentença homologatória transitada em julgado em que 

a Autora requereu a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Conforme relatado, a Requerente veio 

aos autos após a prolação de sentença requerendo a gratuidade de 

justiça, tendo em vista ter sido condenado ao pagamento parcial das 

custas processuais. Nos termos do §3º, do art. 99, do CPC, “Presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural”. Posto isto, não verificando elementos capazes de afastar 

a mencionada presunção (§2º, art. 99, CPC), defiro a gratuidade de justiça 

em favor do requerido, restando a exigibilidade das custas suspensa (§3º, 

do art. 98, do CPC) Adotadas as providências acercas das custas, 

arquive-se. Às providências. Alta Floresta, 29 de novembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001307-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOCHIO & MANOCHIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001307-41.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MANOCHIO & MANOCHIO LTDA - ME REQUERIDO: CAIXA 

CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Vistos. Trata-se 

de ação produção antecipada de provas ajuizada por MANOCHIO & 

MANOCHIO LTDA – ME em face de CAIXA CONSÓRCIOS S/A. para a 

apresentação de contrato de adesão celebrado entre os envolvidos, 

afirmando que não conseguiu obter tal documento extrajudicialmente. A 

petição inicial foi indeferida liminarmente em razão do entendimento, da 

magistrada que me antecedeu, da impossibilidade de processamento do 

pedido como ação cautelar autônoma. Sob ID 14000435, foi certificado o 

trânsito em julgado. Sob ID 14105888, o cartório distribuidor calculou o 

valor das custas iniciais. Sob ID 15868072, a serventia intimou a 

Requerente para o pagamento das custas. Por meio da petição de ID 

16073014, a Requerente alegou que a sentença não constou a dispensa 

do pagamento de custas e pediu o arquivamento do feito 

independentemente de qualquer recolhimento. Vieram-me conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. A questão acerca do dever 

de pagamento de custas refere-se sobre a irrecorribilidade da 

condenação em custas e a interpretação do comando judicial contido na 

sentença. Com efeito, assim constou na sentença: “Ante exposto, nos 

termos do art. 485, incisos I e VI, do CPC, indefiro a petição inicial e extingo 

o processo sem resolução de mérito, por inexistência de interesse 

processual. Isento de honorários. Custas, pelo polo ativo. Havendo 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. P. I. C.”. A partir da leitura 

do trecho transcrito, fica evidente que a isenção refere-se tão somente 

sobre os honorários. As custas, por outro lado, devem ser pagas pelo 

integrante do polo ativo, neste caso, a Requerente. A isenção abarcaria 

também as custas caso a redação contivesse conectores de adição (e, 

além disso, ainda, assim como, bem como, igualmente, etc). Exemplo: 

“Isento de custas E honorários”. Ocorre que, como escrito na sentença, a 

isenção pauta-se apenas sobre os honorários. O dever de recolhimento 

de custas, por sua vez, decorre o disposto no Código de Processo Civil: 

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, 

incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título. § 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas 

relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento 

do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da 

ordem jurídica. § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao 

vencedor as despesas que antecipou. (...). Art. 290. Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias”. No âmbito administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, o recolhimento de custas é regulamentado pelo PROVIMENTO nº 

41/2013-CGJ, neste caso, especialmente pela Tabela B, item 01. Portanto, 

não há dúvidas quanto ao dever de recolhimento das custas iniciais pela 

Requerente e pela impossibilidade de arquivamento dos autos eletrônicos 

sem que haja o devido recolhimento das despesas ou a adoção das 

providências dispostas na CNGC acerca da anotação da dívida junto ao 

cartório distribuidor e eventuais inscrições do débito em cadastros de 

inadimplentes ou cartórios de protestos. Ante o exposto, INDEFIRO os 

derradeiros pedidos e concedo o prazo improrrogável de 10 (dez) dias 

para o cancelamento das custas. No mais, como destacado, observe-se a 

CNGC. Intime-se. Alta Floresta, 29 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000549-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000549-62.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARIA APARECIDA DA SILVA Vistos. BANCO BRADESO 

FINANCIAMENTOS S/A ajuizou a presente ação de busca e apreensão em 

desfavor de MARIA PARECIDA DA SILVA, ambos qualificados nos autos, 

pedindo, liminarmente, a busca e apreensão de veículo Marca FIAT, 

modelo SIENA EL 1.4 FLEX, chassi n.º 8AP372171F6107448, ano/modelo 

2014, Placa QBT4338, cor prata e a consolidação em suas mãos da 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente em 

garantia. Fundamenta ter assinado com a requerida contrato de alienação 

fiduciária em garantia, tornando-se possuidora indireta e a devedora 

possuidora direta do bem. Sustenta, ainda, não ter a requerida cumprido o 

contrato celebrado, tornando-se inadimplente e, por conseguinte, 

sujeitando-se às suas consequências: desfazimento da relação contratual 

e consolidação nas mãos da autora do domínio e posse plena e exclusiva 

do bem alienado fiduciariamente em garantia. Com a petição inicial foram 

juntados documentos. Na decisão inicial de Id. 12166068 foi deferida a 

liminar. No decorrer da ação o requerente pugnou pelo aditamento da 

inicial, tendo em vista que a requerida efetuo o pagamento das parcelas n° 

15 e 25. Ao Id. 14224895 a magistrada contemporânea indeferiu o pedido 

de busca do endereço da parte requerida pelo Juízo. Realizada a busca e 

apreensão do bem com a citação positiva da requerida ao Id. 15352406, 

sendo o veículo entregue ao representante ao Id. 15352729. Ao Id. 

15486887 a parte requerida se manifestou nos autos informando que 

efetuou o pagamento integral do débito, para tanto juntou os comprovantes 

sob os Ids. 15487262 ao 15487271. Instado a se manifestar a parte 

requerente informou que concorda com o valor depositado pela 

requerente a fim de purgar a mora, requerendo a restituição do bem para a 

requerida, bem como requerendo o levantamento da quantia depositada 

em Juízo (Id. 16563773). É o relatório. Fundamento. DECIDO. Conheço 

diretamente do pedido e passo a proferir julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil 

(NCPC), eis que a matéria vertente é exclusivamente de direito, não 

havendo necessidade de dilação probatória. Havendo a requerida 

efetuado o depósito do valor apurado para a purgação da mora e a 

quitação integral do débito restante, reconheceu a procedência do pedido, 

o que implica em extinção do processo com resolução do mérito, a teor do 

disposto no inciso III, alínea “a” do artigo 487 do atual Código de Processo 

Civil. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. EMENDA DA MORA. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA 

PENDENTE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. I. De acordo como artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 

911/69, na ação de busca e apreensão de automóvel alienado 

fiduciariamente, a purgação da mora considera-se realizada mediante o 

pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário na petição inicial. II. O devedor fiduciante que purga 

a mora e, por conseguinte, reconhece a procedência do pedido, deve ser 

condenado ao pagamento dos encargos da sucumbência, nos termos dos 

artigos 26, 269, inciso II, do Código de Processo Civil. III. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF - APC: 20150110192892, 

Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2015, 4ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/10/2015 . Pág.: 

183) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, 

DO CPC/2015 - INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. 

VALOR DA DÍVIDA OBJETO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

(PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) E PRAZO PARA PURGAÇÃO DA 

MORA - PRECLUSÃO - EXEGESE DOS ARTS. 183 E 473 DO CPC/1973, 

VIGENTES À ÉPOCA, CORRESPONDENTES AOS ARTS. 223 E 507 DO 

CPC/2015 - NÃO CONHECIMENTO. DEFENDIDA A NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENSÃO FORMULADA NA ORIGEM E NÃO EXAMINADA NA 

SENTENÇA - NULIDADE PARCIAL DO JULGADO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 

1.013, §§ 1º E 3º, III, DO CPC/2015 - ENCARGOS QUE SÃO DEVIDOS 

APENAS AO FINAL DO PROCESSO - PLEITO RECHAÇADO. PAGAMENTO 

DO DÉBITO QUE CARACTERIZA O RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL 

E ENSEJA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, III, 

"A" DO CPC/15 - MULTA DE 50% PREVISTA NO ARTIGO 3º, § 6º, DO 

DECRETO-LEI N. 911/1969 - AFASTAMENTO - PENALIDADE CABÍVEL 

APENAS QUANDO A AÇÃO FOR JULGADA IMPROCEDENTE - RECLAMO 

ACOLHIDO NOS PONTOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO IMPOSTA À DEMANDADA - ALTERAÇÃO DO JULGADO 

EM BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA. MAJORAÇÃO, EX OFFICIO, DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS EM FAVOR DOS CAUSÍDICOS DA 

CASA BANCÁRIA - EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO EM 

PARTE E, NESTA, PROVIDO PARCIALMENTE. (TJSC, Apelação Cível n. 

0300610-98.2014.8.24.0020, de Meleiro, rel. Des. Cláudio Valdyr 

Helfenstein, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 15-02-2018). 

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO 

DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DIANTE DO RECONHECIMENTO 

DO PEDIDO PELO REQUERIDO. ARTIGO 269, II, DO CPC. PURGAÇÃO DA 

MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ORIENTAÇÃO 

FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO 

REPETITIVO. CÁLCULOS QUE NÃO ABRANGEM OS VALORES 

REFERENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ÀS CUSTAS 

PROCESSUAIS. QUESTÕES ATINENTES À VENDA DO BEM. MATÉRIA NÃO 

ABORDADA NA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 2015.074094-2, de Capivari de 

Baixo, rel. Des. Cláudio Barreto Dutra, Quinta Câmara de Direito Comercial, 

j. 21-01-2016). Imperioso destacar que a purgação da mora respeitou o 

determinado no despacho inicial, uma vez que a requerida requereu a 

purgação da mora, “pagando a integralidade das prestações vencidas e 

vincendas, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial”. Ante 

o exposto, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil. Outrossim, por 

consequência, torno sem efeito a medida liminar, ora deferida nos autos, 

por não subsistir o requisito do fumus boni iuris, uma vez que houve a 

purgação da mora pela parte ré, razão pela qual DEIXO de consolidar a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na petição 

inicial no patrimônio da Autora. Proceda-se a imediata restituição do bem 

às expensas da demandada. Expeça-se alvará do valor depositado nos 

autos em favor do autor (relativo às parcelas vencidas e vincendas), 

observando os dados bancários indicados sob o Id. 16563773 - Pág. 2. 

Não houve restrição do veículo, via sistema RENAJUD. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais, 

contudo estando a exigibilidade destas condenações suspensas por força 

do § 2° e 3°, do art. 98 do CPC, eis que concedo os benefícios da 

gratuidade e justiça à requerida, eis que hipossuficiente, conforme 

declaração acostada sob o Id. 15487515. Após o trânsito em julgado da 

sentença, CERTIFICADO e nada sendo requerido, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Alta Floresta, 29 de novembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000140-86.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): RONALDO DO NASCIMENTO RÉU: AGNALDO RIBEIRO DA 

SILVA Vistos. Trata-se de ação cominatória ajuizada por RONALDO DO 

NASCIMENTO em face de AGNALDO RIBEIRO DA SILVA, com o escopo de 

obrigar o Requerido a transferir a titularidade do veículo descrito na 

exordial para sua esfera patrimonial, bem como para que seja 

responsabilizado pelos débitos gerado após a tradição. Narra que as 

partes celebraram contrato de compra e venda da motocicleta HONDA 

C100 BIZ, ano/modelo 2002, Placa JZK5456, gasolina, cor vermelha, 

RENAVAM 783107722, em 07/04/2015, todavia o Requerido, apesar de ter 

se comprometido a transferir o veículo para seu nome, mesmo estando em 

posse de procuração outorgada pelo Requerente, deixou de cumprir a 

obrigação. Alega que diversos débitos foram lançados sobre o veículo e 

que está sofrendo, indevidamente, os efeitos do inadimplemento do 

Requerido. Requer que o Réu seja obrigado a transferir o bem para sua 

titularidade, bem como seja condenado ao pagamento de IPVA, seguro 

DPVAT e licenciamento anual, no valor de R$ 822,21 (oitocentos e vinte e 
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dois reais e vinte e um centavos). Com a inicial, foram juntados 

documentos. A petição inicial foi recebida (ID 11433523), quando 

designou-se audiência de conciliação e determinou-se a citação. Citado (ID 

11931466), o Requerido não compareceu à solenidade (ID 13028195) ou 

apresentou resposta (ID 16591714). Por meio da decisão sob ID 

15009769, decretou-se a revelia do Requerido e determinou-se a 

indicação de provas pelo autor, que, na petição de ID 15053881, 

dispensou diligências probatórias. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Considerando que o feito tramita à 

revelia e a parte autora não indicou provas a serem produzidas, passo a 

julgar antecipadamente os pedidos, nos termos do art. 355, II, do CPC. 

Cinge-se a controvérsia instaurada nesta lide à possibilidade de 

condenação do Requerido à obrigação de transferir o veículo para seu 

nome e à responsabilidade pelo pagamento dos tributos fiscais e demais 

custos, após a alienação do veículo. O cerne do cenário fático é 

recorrente... A compra e venda de veículos com posterior promessa de 

comunicação de venda e de transferência de titularidade é hodierna, 

assim como é também o descumprimento desta promessa e a necessidade 

de provocação da tutela jurisdicional para suprimir a irregularidade de um 

negócio contratual. Pois bem. Considerando os efeitos materiais da revelia 

e a ausência de provas em sentido contrário, os fatos articulados na 

exordial devem ser tidos como verdadeiros. Nesta toada, não deve recair, 

sobre o alienante, ora Requerente, a responsabilidade sobre os tributos e 

sanções administrativas relativas ao veículo que sejam posteriores à 

alienação. Isto porque, sobre a matéria, o STJ editou a Súmula n.º 585, que 

dispõe: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 

134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não abrange o IPVA incidente 

sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua 

alienação”. Para elucidar a norma aplicável, transcrevo-a abaixo: Art. 134. 

No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá 

encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo 

de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de 

propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação. A jurisprudência da Corte da 

Cidadania, por interpretação sistemática, tem mitigado os efeitos da 

ausência de comunicação da venda ao órgão de transito, afastando a 

responsabilidade do vendedor também quanto às multas de trânsito e à 

taxa de licenciamento, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. 

INTERPRETAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE 

RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. "Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas 

a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo 

n. 3). 2. A solução da quaestio iuris demanda apenas a interpretação da 

legislação de trânsito, não sendo o caso de incidência da Súmula 7 desta 

Corte de Justiça, notadamente porque os fatos estão bem delineados no 

acórdão recorrido. 3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe 

que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo 

proprietário encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um 

prazo de trinta dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob 

pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. 4. 

O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo 

quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade 

do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de 

trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão 

competente de trânsito. 5. Tal proceder não viola o preceito constitucional 

previsto no art. 97 da CF, relativo à cláusula de reserva de plenário, 

tampouco a Súmula vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, visto 

que a decisão agravada procedeu à mera interpretação sistemática do 

ordenamento pátrio, sem a declaração de inconstitucionalidade da referida 

norma. 6. "A interpretação de norma infraconstitucional, ainda que 

extensiva e teleológica, em nada se identifica com a declaração de 

inconstitucionalidade efetuada mediante controle difuso de 

constitucionalidade" (AgRg no AREsp 524.849/RS, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 17/3/2016). 7. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no REsp 1728465/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 20/09/2018). PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPVA E TAXA DE 

LICENCIAMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIA QUE 

NÃO GERA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO ANTIGO 

PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. 1. 

O art. 134 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) estabelece que, 

"no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá 

encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo 

de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de 

propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação". Por outro lado, o art. 123, I, do 

CTB impõe a obrigatoriedade de expedição de novo Certificado de Registro 

de Veículo quando for transferida a propriedade, sendo que, nesta 

hipótese, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias 

à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de 

trinta dias (§ 1º). Ressalte-se que tal obrigação é imposta ao proprietário 

adquirente do veículo pois, em se tratando de bem móvel, a transferência 

da propriedade ocorre com a tradição (arts. 1.226 e 1.267 do CC/2002). 2. 

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às 

penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo 

ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo 

proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente 

sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à 

alienação. Ressalte-se que a exigência de encaminhamento do 

comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se 

caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da 

propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do 

antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a 

data da comunicação. Nesse sentido: REsp 1.116.937/PR, 1ª Turma, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, DJe de 8.10.2009. 3. Recurso especial provido. 

(REsp 1180087/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012). Sendo assim, 

denota-se que o alienante não deve ser responsabilizado pelos débitos 

cujos fatos geradores ocorreram após a transferência da propriedade na 

hipótese em tela, não obstante não tenha havido a comunicação exigida 

pela Lei 9.503/97, em seu art. 134. Não obstante, a realização do negócio 

jurídico é incontroversa, presumida como verdadeira devido à revelia, 

como já relatado, bem como há prova documental, dotada de fé pública, 

quanto ao pacto de compra e venda (ID 11432753). ISSO POSTO, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos de 

RONALDO DO NASCIMENTO em face de AGNALDO RIBEIRO DA SILVA 

para, primeiro, CONDENAR o Requerido à transferência do veículo, objeto 

da lide, para seu patrimônio; e, depois, CONDENÁ-LO ao pagamento de R$ 

822,21 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), relativo aos 

tributos incidentes sobre a propriedade do veículo. Com fulcro no art. 497, 

do CPC, considerando que o Requerido não participou a relação 

processual, DETERMINO, como medida prática equivalente, A ALTERAÇÃO 

DE TITULARIDADE DO VEÍCULO, desde 07/04/2015, para o nome do 

DEMANDADO, mediante o uso do sistema JusConvênios ou, na 

impossibilidade, por ofício ao Detran/MT. A RESPONSABILIDADE POR 

TODOS OS DÉBITOS DO VEÍCULO, posteriores à venda, serão 

EXCLUSIVAMENTE do REQUERIDO. Esta informação deverá constar no 

ofício ao Detran, se enviado. Concretizada a transferência da 

responsabilidade sobre os débitos de IPVA, licenciamento, seguro DPVAT 

e infrações administrativas para o Requerido, ESTARÁ afastada a 

exigibilidade da condenação desse ao pagamento de R$ 822,21 

(oitocentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), visando afastar o 

enriquecimento indevido do Requerente. CONDENO o requerido ao 

pagamento das custas processuais, devendo ser observado o disposto 

na CNGC, bem como aos honorários de sucumbência em prol da 

Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, cumpra-se nos termos desta decisão. Caso nada seja 

requerido em 15 (quinze) dias, arquive-se. Alta Floresta, 28 de novembro 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003497-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA DE FATIMA RODRIGUES VOLMER (EXECUTADO)

ROQUE & VOLMER LTDA - ME (EXECUTADO)

NELSON JOSE COCCO (EXECUTADO)

CRISTIANE COCCO (EXECUTADO)

MARCIO ROQUE (EXECUTADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de CIENTIFICAR a parte autora, na pessoa de seu patrono 

habilitado, para INTIMÁ-LA para que, em 05 (cinco) dias, compareça nesta 

Secretaria para retirar a certidão premonitória expedida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001343-54.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA HERMINIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR o patrono da parte exequente para 

que, no prazo de 05 (CINCO) dias, INFORME seus dados bancários, para o 

depósito judicial (banco, agência, número da conta e CPF) dos honorários 

sucumbenciais e, em igual prazo os dados da parte exequente. Ainda, 

para que, no mesmo prazo, indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123821 Nr: 1734-60.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar a parte autora, na pessoa dos advogados habilitados, para que 

informem a conta bancária do genitor dos infantes, no prazo de 05 (cinco) 

dias, de forma a possivilitar o cumprimento da r. sentença quanto a 

expedição de ofício ao INSS para desconto em folha do valor dos 

alimentos e depósito em conta bancária do genitor.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2229 Nr: 1723-90.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Maranho de Castro

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5091-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito, a fim de 

intimar ocausídico subscritor de fl. 54 (Aarão Lincoln Sicuto)para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos procuração outorgada pela 

inventariante, bem como certidão de óbito do executado, conforme 

determinado à fl. 129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97516 Nr: 6051-43.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz Maria Zanrosso Félix de Abreu, José 

Maria Félix de Abreu

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 05(cinco) dias, acerca dos documentos juntados às fls. 151/157 

- Carta Precatória devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118012 Nr: 5956-08.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nasete de Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Baião do Nascimento

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Balbinot - 

OAB:17.871/MT, LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - 

OAB:18077/O

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98502 Nr: 7006-74.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heuber José Cielecki

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 05(cinco) dias, acerca do alvará cancelado de fl. 159 (alvará n° 

447095-8/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69395 Nr: 2367-47.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46444 Nr: 6044-27.2006.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Real Lub Comércio de Lubrificantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saravy & Brito Ltda, Alessandro Aparecido 

Pelissari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 
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Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 129.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137723 Nr: 1744-70.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

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

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:17.211-A/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte requerida, 

por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no prazo de 10) dias, 

acerca da redução da proposta de honorários de fls. 103/104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113369 Nr: 1904-66.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo das Neves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130346 Nr: 5335-74.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair de Oliveira

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134174 Nr: 7394-35.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.D.C. Oliveira de Moraes - ME, Ellen Donaria 

Carlos Oliveira de Moraes

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130032 Nr: 5143-44.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Ramos Gonçalves 

- OAB:28428/DF, Marcos Von Glehn Herkenhoff - OAB:28432/DF

 Certifico que deixei de expedir o alvará eletrônico, tendo em vista que não 

constam valores vinculados ao presente feito no SISCONDJ, conforme 

extrato anexo. Outrossim, certifico que para efetuar a vinculação é 

necessário o Identificador do Bloqueio e Transferência para a conta do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que não consta nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 93005 Nr: 1197-06.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nascimento & Ruiz do Nascimento Ltda Me, 

Mario Vieira do Nascimento, Maria Cleonice Ruiz Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dedilhando os autos verifico que não houve a devida citação da 

executada Nascimento & Ruiz do Nascimento Ltda Me, razão pela qual 

INDEFIRO pedido de fl. 98.

Assim sendo, objetivando a celeridade processual, CITE-SE a executada 

Nascimento & Ruiz do Nascimento Ltda Me, no mesmo endereço de fl. 90, 

na pessoa de seus representantes legais Mario Vieira do Nascimento e 

Maria Cleonice Ruiz Nascimento.

 Consigno ainda que verificada a possibilidade de ocultação dos 

representantes legais deverá o oficial de justiça proceder conforme 

disposto nos arts. 252 e seguintes do CPC, providenciando a citação por 

hora certa.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para que pugne o que entender por 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123821 Nr: 1734-60.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I da Lei n. 

13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil - NCPC), e CONDENO a 

requerida Silvina da Costa Aquino a pagar mensalmente às filhas Anathalia 

Yamily da Costa da Silva e Ana Kevian da Costa da Silva à título de 

alimentos, a importância correspondente a 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo, atualmente corresponde ao valor de R$ 492,00 

(quatrocentos e noventa e dois reais), até o dia 10 do mês.Outrossim, 

considerando-se que a requerida recebe o benefício de pensão por morte 

(NB 164.884.971-4), determino seja oficiado ao INSS para que realize 

mensalmente o DESCONTO do valor dos alimentos diretamente da folha de 

pagamento da requerida Silvina da Costa Aquino (CPF 007.512.651-60) e o 

deposite em favor das filhas, representadas por seu genitor, até o dia 10 

de cada mês, em conta bancária a ser informada pelo genitor.Dessa 

forma, INTIME-SE o representante legal das menores, Valdo Souza da 

Silva, através de seus patronos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe seus dados pessoais e bancários, os quais instruirão o ofício 

requisitório a ser enviado ao INSS. Condeno a requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) 
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sobre o valor de doze parcelas de alimentos.Intimem-se.Retifique-se o pólo 

ativo junto à capa dos autos e ao Sistema Apolo, conforme acima 

determinado, bem como expeça-se ofício requisitório ao INSS.Vistas ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado da sentença, caso não seja 

requerido o cumprimento de sentença dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119043 Nr: 6751-14.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris, Zilaudio Luiz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique Pontes da Silveira, Joaquim 

Batista da Silveira Neto

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT, Jean Carlos Rovaris - OAB:12113-O/MT

 Vistos.

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

art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 153.

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

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

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

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

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

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

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

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

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

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

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 167529 Nr: 2764-28.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gairova Agropecus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.R.Ribeiro Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Amoroso Machado 

Cotta - OAB:187.594/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o decurso do prazo de 60 dias e a inércia do interessado 

para recolher a diligência do oficial de justiça cf. evidenciado à fl. 12, 

DEVOLVA-SE a Carta Precatória a comarca de origem com as baixas 

necessárias e nossas homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103442 Nr: 5167-77.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otica Correa Ltda., Rosangela Tatiana Correa, 

Viviane Maria Correa

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 53, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter as três últimas declarações 

de imposto de renda da parte executada. Ainda, destaco que, a consulta 

será realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos dos executados, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exeqüente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115816 Nr: 4102-76.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Felipe dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucatur

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araújo Siqueira - 

OAB:39549/PR, Vilson Barozzi - OAB:6791-B/MT

 Por essas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e CONDENO a requerida 

ao pagamento de danos materiais e morais à Autora, sendo aqueles no 

valor de R$ 50,00(cinquenta reais) e esses no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais).Quanto aos danos materiais, fixo correção monetária (INPC) a 

partir da citação e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos 

termos da súmula nº 54 do STJ.Quanto aos danos morais, fixo correção 

monetária (INPC) desde a data da publicação desta sentença, nos termos 

da súmula nº 362 do STJ e com juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso, nos termos da súmula nº 54 do STJ.Condeno ainda a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem depositados 

em favor do Fundo de Apoio à Defensoria Pública deste Estado.Após o 

transito em julgado, intime-se a requerida para o pagamento das custas 

processuais, sob pena de expedição de certidão e remessa ao DCA para 

fins de protesto. Ademais, caso não haja o requerimento do cumprimento 

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

pertinentes.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143627 Nr: 4953-47.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CARLINDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DO 

CARMO - OAB:31267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Ante a informação de fl.68, SUSPENDO o presente feito até que seja 

realizado o cálculo pelo Departamento competente.

 2)Aguarde em arquivo provisório até a juntada da elaboração do cálculo 

ou manifestação da parte interessada, com baixa no relatório estatístico, 

sem baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67933 Nr: 897-78.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlei Della Giustina - ME, Arlei Della Giustina

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 62, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter a última declaração de 

imposto de renda da parte executada. Ainda, destaco que, a consulta será 

realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 
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sigilosos dos executados, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exeqüente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128207 Nr: 4185-58.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivaldo José dos Santos, Neide Lopes dos 

Reis dos Santos, Antonio José Bispo, João Vitor de Oliveira, Maria 

Augusta de Oliveira, Maria de Jesus Soares Lima Bispo, Luiz Maslawski, 

Marlene Silveira de Aguiar Maslawski, José Benjamin da Silva, Zenaldo 

José dos Santos, Natalina Loes dos Reis, Ari Tenutti, Ines Carine Tenutti, 

Helena Benedita da Silva, Joaquim Rodrigues da Silva, João Batista da 

Fonseca, Maria do Socorro da Fonseca, João Helio Avancini

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

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE a Secretaria de Vara a decisão de fls. 96/97, excluindo 

VIVALDO JOSÉ DOS SANTOS e NEIDE LOPES DOS REIS SANTOS do polo 

passivo da ação, e ainda, expedindo mandado de citação de MARIA DE 

JESUS SOARES LIMA BISPO.

 No ponto, tocante à sucessão processual em decorrência do falecimento 

da executada INES CARINI TENUTI (fl. 99), INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apontar o representante do espólio 

para o devido andamento processual.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92201 Nr: 5999-81.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Barboza Amorim

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Nacional, em desfavor de Samuel Barboza Amorim, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 64 a parte Exequente peticionou informando que o débito foi quitado, 

requerendo a extinção do feito, com julgamento de mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Certifique-se a Secretaria de Vara acerca de eventuais valores 

constantes na conta judicial referente a este feito e, em caso positivo, 

EXPEÇA-SE alvará dos valores sob depósito para a conta indicada pela 

exequente à fl. 64.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142405 Nr: 4311-74.2016.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaldo Hortencio do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Wanderley Feijão Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Luiz Severo - 

OAB:27.461/SC

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

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

 Vistos.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, 

movida por ZENALDO HORTÊNCIO DO CARMO em face de JOSÉ 

WANDERLEY FEIJÃO PEREIRA.

As iniciais constam em fls.04/15.

Designada audiência de instrução fl.85, as partes chegaram ao acordo de 

que o requerido pagará ao autor o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

relativo ao débito remanescente entabulado pelas partes no prazo de 150 

(cento e cinquenta) dias, a contar da presente data e o processo seria 

suspenso durante este prazo.

 Decorrido o prazo de suspensão processual (fl.86), houve a 

determinação de intimação do procurador do requerente, para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito e o 

devido prosseguimento do feito. Todavia, este quedou-se inerte (fl.89).

 Vieram-me conclusos os autos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que decorreu o prazo e o autor intimado 

por meio de seu advogado conforme certidão de fl.89, não se manifestou 

acerca do prosseguimento do feito. Dessa forma presume-se que houve o 

cumprimento do acordo.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 924, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios conforme pactuado entre 

as partes.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106780 Nr: 2104-10.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete dos Santos Lima Todero

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, julgo PROCEDENTES os Embargos de Declaração opostos 

às fls. 176/178 para o fim de reconhecer a existência de omissão na 

decisão de fl. 175 e saná-la, indicando que APENAS será objeto de 

precatório, o valor indicado às fls. 161/162, a ser oportunamente 

atualizado quando de seu pagamento. Em consequência, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de inclusão da quantia indicada à fl. 163, eis que 

houve a oportuna implantação do benefício previdenciário, 

considerando-se a data de intimação da autarquia previdenciária da 

sentença sob execução (fl. 150). No mais, mantenho a decisão 

embargada em sua integralidade.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104423 Nr: 6237-32.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W Companhia Global de Varejo

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:16.846/A-MT, RODRIGO HENRIQUE COLNAGO - 

OAB:SP 145.521

 Vistos.

Dê-se vista dos autos à parte exequente pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Após, façam-se os autos conclusos imediatamente.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103584 Nr: 5322-80.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W Companhia Global de Varejo

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:16.846/A-MT, Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469-MT, Patricia Ferraz Studart Pereira - OAB:149234

 Vistos.

Dê-se vista dos autos à parte exequente pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Após, façam-se os autos conclusos imediatamente.

CUMPRA-SE.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011073-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

MANOEL DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002638-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERIO ORLANDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte credora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar no feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VALENTIM MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FEMAG HOTEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celso almeida da silva OAB - MT5952/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000195-37.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FERNANDO VALENTIM 

MOREIRA REQUERIDO: FEMAG HOTEIS LTDA - EPP Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Inobstante a 

ausência de documento mínimo comprobatório, as explanações fáticas e 

jurídicas apresentadas pelas partes permitem a conclusão do 

convencimento para julgamento do caso, de modo que o faço, nos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, alega o autor 

falha na prestação de serviço pela requerida, sob o argumento de que ao 

se hospedar no referido estabelecimento lhe fora disponibilizado quarto 

previamente decorado para um casal em noite de núpcias, pretendendo 

indenização moral. Assevera o requerente que estava na cidade de 

Sinop/MT para tratar de assuntos de interesse pessoal e passar o final de 

semana a lazer, e que ao constatar o evidente equívoco contatou a 

recepção, que se prontificou a mudá-lo de quarto, entretanto, afirmou que 

ele mesmo poderia desfazer a arrumação, demonstrando não se 

incomodar com a situação. Salienta que depois de se acomodar no quarto 

fornecido, saiu para jantar e ao retornar encontrou o casal na recepção, 

os quais já haviam constatado o equívoco. Ainda, que fora reacomodado 

em outro quarto, embora os noivos tenham desistido da hospedagem. 

Releva anotar que quanto à alegação do autor de que por ocasião da sua 

reacomodação em outro quarto teve seus pertences pessoais 

transferidos pelos funcionários do hotel, não alegou qualquer ato ilícito 

perpetrado nesse ponto em específico, seja por furto ou qualquer avaria, 

afastando eventual responsabilização. De fato se verifica falha na 

prestação de serviço pela parte ré, entretanto, a situação não evidencia 

prejuízo moral suportado pelo requerente. É possível vislumbrar a 

incidência de abalo moral aos noivos, dada a excepcionalidade da noite de 

núpcias na vida do homem médio, entretanto, não é o caso do autor, que 

como dito, se encontrava naquela cidade para tratar de assuntos 

pessoais e lazer. Considerando o contexto dos autos, embora possa 

acarretar algum desconforto à parte autora, por certo não trouxe maiores 

aborrecimentos do que aqueles a que todos estão sujeitos nas relações 

interpessoais inerentes à vida em sociedade. Não induzem ao 

reconhecimento do dano moral certas situações que, a despeito de serem 

desagradáveis, são inerentes ao exercício regular de determinadas 

atividades, como é o caso da espécie que se aponta. Sobre o assunto, 

leciona o ilustre doutrinador: “(...) só deve ser reputado como dano moral à 

dor, vexame, sofrimento, ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no transito, entre amigos e 

até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos 

(...)”(SÉRGIO CAVALIERI FILHO, PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE 

CIVIL, Malheiros, 4ª ed., 2003, p. 99). Nessa senda, são os entendimentos 

jurisprudenciais que colaciono: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. RESERVA DE HOTEL EM ACOMODAÇÃO ESPECÍFICA. 

REACOMODAÇÃO EM OUTRO QUARTO. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. 

COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS 

COMO ADIANTAMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO 

QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA DO DISSABOR COTIDIANO. 

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO 

EMBARGADO. (...). (Embargos de Declaração Nº 70074404104, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal 

Pra, Julgado em 14/09/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESERVA DE HOTEL EM 

ACOMODAÇÃO ESPECÍFICA. REACOMODAÇÃO EM OUTRO QUARTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES 

EFETIVAMENTE PAGOS COMO ADIANTAMENTO. DANOS MORAIS. 

INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA DO 

DISSABOR COTIDIANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70071419386, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 29/06/2017). Ante 

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

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDSON VINICIUS BENTES MELO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor dos 

documentos juntados no ID nº 16726810, para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001238-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor da 

certidão d(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, no ID – 16732498, bem como 

para requerer o que entender adequado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 29 de 

novembro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000995-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA GOMES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA DAS GRACAS CANGUCU (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de sua 

advogada, do inteiro teor da certidão juntada no ID nº 16729321, para que 

indique o endereço atualizado da executada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 29 de 

novembro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004092-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ALBANO SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 30 DE JANEIRO 

de 2019, às 16h00min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. Prislene Paiva 

Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003392-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTON LEMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003392-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NEUTON LEMOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que as provas até então produzidas não 

permitem a conclusão certeira acerca dos fatos que ensejaram a 

distribuição da ação, mormente os termos em que ocorreu a contratação 

pelo autor com a ré. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 

369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o 

dia 31 DE JANEIRO DE 2019 às 16h00min. As testemunhas, até o máximo 

de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Em tempo, tendo 

em vista que a autora não informou se recebeu ou não o importe de R$ 

1.121,12 (mil cento e vinte e um reais e doze centavos) indicados no 

documento de ID nº. 16307493, intime-se o requerente para que esclareça 

tal ponto, apresentando extrato bancário a comprovar sua alegação. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

18 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003392-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTON LEMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003392-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NEUTON LEMOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que as provas até então produzidas não 

permitem a conclusão certeira acerca dos fatos que ensejaram a 

distribuição da ação, mormente os termos em que ocorreu a contratação 

pelo autor com a ré. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 

369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o 

dia 31 DE JANEIRO DE 2019 às 16h00min. As testemunhas, até o máximo 

de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Em tempo, tendo 

em vista que a autora não informou se recebeu ou não o importe de R$ 

1.121,12 (mil cento e vinte e um reais e doze centavos) indicados no 

documento de ID nº. 16307493, intime-se o requerente para que esclareça 

tal ponto, apresentando extrato bancário a comprovar sua alegação. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

18 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003395-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003395-52.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA AUGUSTA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que as provas até então 

produzidas não permitem a conclusão certeira acerca dos fatos que 

ensejaram a distribuição da ação, mormente os termos em que ocorreu a 

contratação pela autora com a ré. Desse modo, e em atenção ao que 

estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

INSTRUÇÃO para o dia 31 DE JANEIRO DE 2019 às 15h00min. As 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Em tempo, tendo em vista que a autora não informou se 

recebeu ou não o importe de R$ 1.285,56 (mil duzentos e oitenta e cinco 

reais e cinquenta e seis centavos) indicados no documento de ID nº. 

16312167, intime-se a requerente para que esclareça tal ponto, 

apresentando extrato bancário a comprovar sua alegação. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003395-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003395-52.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA AUGUSTA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que as provas até então 

produzidas não permitem a conclusão certeira acerca dos fatos que 

ensejaram a distribuição da ação, mormente os termos em que ocorreu a 

contratação pela autora com a ré. Desse modo, e em atenção ao que 

estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

INSTRUÇÃO para o dia 31 DE JANEIRO DE 2019 às 15h00min. As 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Em tempo, tendo em vista que a autora não informou se 

recebeu ou não o importe de R$ 1.285,56 (mil duzentos e oitenta e cinco 

reais e cinquenta e seis centavos) indicados no documento de ID nº. 

16312167, intime-se a requerente para que esclareça tal ponto, 

apresentando extrato bancário a comprovar sua alegação. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003453-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPINO ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003453-55.2018.8.11.0007 REQUERENTE: AGRIPINO ALVES CARVALHO 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em consonância com o 

disposto no artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. Passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, I, CPC. I – Mérito No mérito, afirma o autor 

AGRIPINO ALVES CARVALHO que aos 30/05/2015 teve o nome 

indevidamente lançado pela ré RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A em cadastro de inadimplente, em razão 

de dívida cuja origem desconhece, no importe de R$ 1.992,74 (mil 

novecentos e noventa e dois reais e setenta e quadro centavos) vencida, 

em tese, em 11/01/2014. Aduz que jamais manteve relação jurídica com a 

demandada, pretendendo a reparação pelo prejuízo moral suportado. Por 

seu turno a requerida alega que o débito existe, e é oriundo de um cartão 

de crédito contratado junto a Caixa Econômica Federal, e fora objeto de 

cessão de credito entre elas, defendendo que a negativação consiste em 

exercício regular do direito. Analisando detidamente o presente feito 

verifica que a relação jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto 

Consumerista, pois, embora haja alegação de que inexiste relação jurídica 

entre as partes, a parte autora se enquadra no conceito de consumidor 

por equiparação, sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 

do CDC. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive já declarada em 

decisão de ID nº. 15595569. Nessa senda, a partir da afirmação da parte 

demandante de que não reconhece a dívida objeto de inscrição nos 

cadastros de inadimplentes, incumbia à parte demandada demonstrar, 

ainda que minimamente, a regularidade da anotação. Contudo, verifica-se 

que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe recai porquanto não 

trouxe aos autos qualquer documento comprobatório. Tratando-se de 

relação de consumo a responsabilidade dos fornecedores de produto e 

serviços é objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de 

consumo à luz do que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 

25, § 1.º do CDC, devendo as ré responder pelo prejuízos causados ao 

consumidor, ainda que cessionária do débito em testilha. Entrementes, o 

Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Sobre o assunto, eis o entendimento 

jurisprudencial que colaciono: AGRAVO REGIMENTAL – RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA SUSTENTADA PELA APELANTE ATLÂNTICO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REJEITADA – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE 

IPSA CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 7º, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO 

PELO MAGISTRADO A QUO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O 

ART. 20, § 3º, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO. Constatada que a 

inscrição indevida do Apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito 

fora realizada pela Apelante, deve ser mantida a sua legitimidade para 

compor o polo passivo da demanda. Cedente e cessionária respondem 

solidariamente perante o consumidor pelos danos advindos da cessão, 

conforme disposição do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. A inscrição de maneira indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, configurando dano moral “in re ipsa”, presumido, que dispensa a 

comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas 

circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 
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às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo 

pelo qual deve ser mantido o quantum. Os honorários advocatícios devem 

ser fixados com fulcro no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, 

mostrando-se razoável o percentual fixado pelo Juízo singular de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação. (Ag 34803/2015, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015). 

Havendo inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplente 

em razão de dívida não contraída por ela, evidencia-se a ocorrência de 

possível fraude na contratação. Vale anotar que a conduta desidiosa da 

empresa de não confirmar a identidade do contratante reclama sua 

responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. O 

nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na 

ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na fragilidade do 

sistema de atendimento disponibilizado aos clientes, que permite a 

contratação de serviços por um terceiro estelionatário gerando 

transtornos ao consumidor. Desse modo, configurada a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor em decorrência da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação 

dos morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da 

cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 

1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 

20.09.2011). A Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade 

de reparação moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo 

que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Com efeito, da análise do 

documento de ID nº. 15569530 verifica-se a existência de um protesto em 

nome do autor, entretanto, posterior a negativação objeto da presente 

demanda, inexistindo, assim, a preexistência tratada pela referida súmula. 

Consigno que apesar da alegação da demandada de que o autor possui 

diversas outras negativações, apresentando o relatório de ID nº. 

16387391, realizado em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA de 

Alta Floresta – MT, não restou comprovada tal informação, inexistindo 

qualquer apontamento em nome do autor. Sobre o assunto, trago os 

seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 1.992,74 (mil 

novecentos e noventa e dois reais e setenta e quadro centavos) objeto da 

negativação de ID nº. 15569530. b) CONDENAR a ré a pagar à parte 

autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(30/05/2015), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003770-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 05 DE 

dezembro de 2018, às 17h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010406-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE LEITE DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT16612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA FLORESTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

ALTA FLORESTA Avenida Ariosto da Riva n.º 1987, Centro - ALTA 

FLORESTA Numero do Processo: 0010406-23.2016.811.0007 Polo Ativo: 

ROSIANE LEITE DO CARMO FERREIRA Polo Passivo: OI S/A Vistos. Em 

cumprimento à recente decisão proferida pelo Ministro do Superior Tribunal 

de Justiça Luis Felipe Salomão nos autos do Recurso Especial nº 

1.525.174-RS (2015/0084767-9), determinando a suspensão da tramitação 

de todas as ações de conhecimento em que haja discussão sobre a 

ocorrência de dano moral indenizável em virtude da indevida cobrança de 

valores referentes à alteração do plano de franquia/plano de serviços sem 

a solicitação do usuário, em contrato de prestação de serviços de 

telefonia fixa, bem como das ações em que se discute repetição de 

indébito, SUSPENDO o presente feito até ulterior deliberação da Corte 

Superior, com fundamento no artigo 1.037, II, CPC/2015. Nos termos do 

disposto no artigo 1.037, §8º do vigente CPC, INTIMEM-SE as partes desta 

decisão, consignando que a parte poderá requer o prosseguimento do 

feito, em cinco dias, caso vislumbre distinção entre a questão a ser 

decidida nos presentes autos e no Recurso Especial afetado (art. 1.037, 

§9º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 19 de agosto de 2016. 

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011039-29.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO POSSAMAE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 

8011039-29.2015.8.11.0007 REQUERENTE: DELCIO POSSAMAE 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Em cumprimento à recente decisão proferida 
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pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão nos autos 

do Recurso Especial nº 1.525.174-RS (2015/0084767-9), determinando a 

suspensão da tramitação de todas as ações de conhecimento em que haja 

discussão sobre a ocorrência de dano moral indenizável em virtude da 

indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de 

franquia/plano de serviços sem a solicitação do usuário, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa, bem como das ações em que se 

discute repetição de indébito, SUSPENDO o presente feito até ulterior 

deliberação da Corte Superior, com fundamento no artigo 1.037, II, 

CPC/2015. Nos termos do disposto no artigo 1.037, §8º do vigente CPC, 

INTIMEM-SE as partes desta decisão, consignando que a parte poderá 

requer o prosseguimento do feito, em cinco dias, caso vislumbre distinção 

entre a questão a ser decidida nos presentes autos e no Recurso Especial 

afetado (art. 1.037, §9º, CPC). Considerando que a parte requerida se 

encontra em recuperação judicial, COMUNIQUE-SE a distribuição da 

presente ação ao Juízo 7ª Vara de Direito Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, conforme dispõe o artigo 6º, §6º da Lei nº 11.101/2005. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010930-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

patrono, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011295-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETI APARECIDA HEINZEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011295-35.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VALDETI APARECIDA HEINZEN 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Consoante se depreende do 

petitório acostado no ID nº. 14505751, as partes entabularam acordo e 

pretendem sua homologação. A solução amigável do conflito está em 

consonância com a legislação pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a 

transação celebrada entre as partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. Dispensada a intimação das partes e patronos, conforme 

art. 914 da CNGC/MT. Arquive-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PATARAICO JUNIOR 96910372115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DA COSTA LIMA (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 30 DE 

JANEIRO de 2019, às 13h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004036-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 30 DE 

JANEIRO de 2019, às 13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA CARNHELUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001682-76.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARILIA CARNHELUTTI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Tendo em vista o 

retorno dos autos da Turma Recursal e o trânsito em julgado do acórdão, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

de direito. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte 

interessada, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002327-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MATIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002327-04.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CRISTIANO MATIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença/acórdão, bem como a 

informação do cumprimento do acordo entabulado entre as partes ( ID 

16434823), arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe, 

nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, observando-se se há custas 

pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de novembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003820-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003820-79.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIO JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos. RECEBO o pleito de emenda à inicial formulado pela parte 

autora no ID nº 16450725. Cite-se a parte requerida para comparecer à 

audiência de conciliação designada, advertindo-a de que o não 

comparecimento ao ato poderá resultar na decretação de revelia (art. 20, 

Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 29 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001688-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SIEBERT UTSUNOMIYA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA SCHELLIS PORANGABA DA SILVA (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001688-83.2017.8.11.0007 EXECUTADO: VITOR SIEBERT UTSUNOMIYA 

EXEQUENTE: LUCIANA SCHELLIS PORANGABA DA SILVA Vistos. 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000023-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIR ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000023-66.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSENIR ALVES EXECUTADO: 

VIVO S.A. Vistos. INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

29 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010256-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SIGNORATI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SSO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010256-03.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BRUNA SIGNORATI - ME 

EXECUTADO: SSO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - EPP Vistos. 

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que a devedora fora 

devidamente citada sobre os termos da ação, consoante ID nº. 4937511, 

não havendo que se falar em indicação endereço atualizado pela credora, 

porquanto é ônus da parte manter seu endereço atualizado nos autos 

(artigo 77, V, CPC). Tendo a decisão de ID nº. 6133566 determinado a 

intimação da executada acerca do cumprimento de sentença e a diligencia 

sido realizada no endereço então declinado no processo, é certo que o 

artigo 274, parágrafo único do CPC estabelece que: Art. 274. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Em consonância com a legislação, eis o entendimento 

jurisprudencial que colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÕES. 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 513, 

§ 2º, II, DO CPC/15. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 77, V, DO CPC/15. DILIGÊNCIAS 

PARA BUSCA DE ENDEREÇO. DESNECESSIDADE. ART. 274, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CPC/15. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO 

VÁLIDA. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. A desídia da parte 

executada na comunicação da troca de seu endereço dever legalmente 

previsto no art. 77, V, do CPC/15 não poderá prejudicar o exequente. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076020593, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 07/03/2018). Nessa toada, a 

lei reputa válida a intimação da devedora quanto cumprimento de sentença 

– ID nº. 16069388. Desse modo, intime-se a exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, indicar bens a penhora, nos termos do artigo 829, § 2º do 

CPC, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º da Lei nº. 9.099/95). Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003662-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE DE LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUBHIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 
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NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003662-24.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RICARDO HENRIQUE DE 

LEMOS REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, SOUBHIA 

& CIA LTDA Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos comprovante de endereço atualizado e em nome da 

parte, sob pena de indeferimento da petição inicial, uma vez que o 

documento acostado no ID num. 16224012 não cumpre tal finalidade. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 29 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004060-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. RICARDO DA SILVA - HOTELARIA E TURISMO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CRUZ DE LIMA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 30 DE 

JANEIRO de 2019, às 15h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004061-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR CAITANO - ME (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 30 DE 

JANEIRO de 2019, às 15h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004095-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DA LUZ (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 30 DE 

JANEIRO de 2019, às 16h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004096-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE LOPES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 30 DE 

JANEIRO de 2019, às 16h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004097-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELMA FERREIRA DA ROCHA (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 30 DE 

JANEIRO de 2019, às 17h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004098-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDILANIO SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 31 DE 

JANEIRO de 2019, às 13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010407-03.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MASLAWSKI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010407-03.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ MASLAWSKI - ME 

EXECUTADO: LUCILENE DA SILVA Vistos. Relatório dispensado em face 

do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a exequente para 

indicar bens do executado passíveis de penhora, a fim de dar 

prosseguimento a execução, esta quedou-se silente (ID nº. 16611653). 

Desse modo impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 

53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em face do disposto no artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla 

Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004099-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL RODRIGUES PIMENTA (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 31 DE 

JANEIRO de 2019, às 13h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004100-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ZANARDI (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 31 DE 
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JANEIRO de 2019, às 14h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004103-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 31 DE 

JANEIRO de 2019, às 15h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004102-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 31 DE 

JANEIRO de 2019, às 14h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004101-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 31 DE 

JANEIRO de 2019, às 14h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004107-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA FERNANDA SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 31 DE 

JANEIRO de 2019, às 15h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003024-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KELLI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003024-88.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RENATA KELLI DA SILVA 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA, SERASA S/A. Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do CPC. Aduz a 

autora RENATA KELLI DA SILVA que aos 27/04/2018 teve o nome 

indevidamente inserido pela ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA em cadastro 

de inadimplente, em razão de débito vencido no mesmo dia da anotação, 

qual seja, 27/04/2018 no importe de R$ 27,16 (vinte e sete reais e 

dezesseis centavos), afirmando que a conta fora paga aos 18/06/2018. 

Aduz ainda que não foi notificada pela requerida SERASA sobre o 

apontamento, requerendo a reparação pelo prejuízo moral causado por 

ambas as requeridas. Por seu turno o SERASA afirma que a negativação 

estava disponível para consulta apenas aos 29/06/2018 e fora excluída 

em 17/08/2018, afirmando ainda que procedeu a notificação da autora, 

sendo a demanda improcedente. Já a ÁGUAS ALTA FLORESTA defende 

que a inscrição é legítima, porquanto decorrente da inadimplência da 

autora, uma vez que o débito vencido em 27/04/2018 fora quitado apenas 

de 18/06/2018, não havendo dano a ser reparado. Analisando detidamente 

os autos verifica-se que o documento encartado ao ID nº. 14826370, 

emitido em 16/08/2018, indica um registro no nome da autora junto ao 

SERASA, apontado pela requerida, ocorrido aos 27/04/2018, 

correspondente a um débito no importe de R$ 26,17 (vinte e seis reais e 

dezessete centavos). Contudo, vê-se do documento de ID nº. 14826410 

que a conta em comento fora paga aos 18/06/2018. Ainda que a autora 

tenha de fato se revelado inadimplente com a fatura em discussão, 

verifica-se que a conta tinha como vencimento o dia 27/04/2018 (ID nº. 

14826249), sendo que o apontamento junto ao SERASA ocorreu na 

mesma data (ID nº. 14826370). Ademais, inobstante a quitação da fatura, 

ocorrida em 18/06/2018 (ID nº. 14826410), o documento de ID nº. 

14826370 comprova que a negativação persistia até o dia 16/08/2018, 

demonstrando assim a manutenção indevida do nome da autora em 

cadastro restritivo de crédito. Releva anotar que a exclusão é de 

responsabilidade exclusiva do credor, nos termos da Súmula 548 do STJ, 

que dispõe: Súmula 548, STJ – Incumbe ao credor a exclusão do registro 

da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 

cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Nessa 

toada, evola-se que a demandante se desincumbiu do seu ônus 

processual (artigo 373, I, CPC) comprovando a manutenção de seu nome 

em cadastro de inadimplente após o pagamento da dívida, não tendo a ré 

provado fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Comprovada a manutenção indevida, na 

espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo suficiente a 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao 

crédito (dano moral in re ipsa). Nesse sentido, eis o entendimento 

jurisprudencial que colaciono: RECURSOINOMINADO. INSCRIÇÃO 

LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA, 

APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. Muito 

embora inicialmente legítima a inscrição do nome do devedor em cadastro 

de inadimplentes, uma vez pago o débito, a inscrição deve ser cancelada. 

Se mantida a inscrição por período superior a cinco dias úteis, conforme 

Súmula 548 do STJ, o registro passa a ser indevido, dando ensejo à 

indenização por dano moral. (...). RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007713878, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 14/11/2018). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, a credora ÁGUAS DE ALTA 

FLORESTA deverá reparar o prejuízo moral causado a autora em 

decorrência da manutenção indevida em cadastro de inadimplente, nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 33 de 545



termos da Súmula 548 do SJT, sendo que fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Por outro lado, no que atine a conduta do 

SERASA, com efeito, a comunicação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, é 

de responsabilidade do arquivista, devendo ser observada a Súmula 359, 

e 404 do STJ: Súmula 359. Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Súmula 404. É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na 

carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome 

em bancos de dados e cadastros. Desse modo, evola-se do documento 

de ID nº. 15670317 que a demandada comprovou a comunicação prévia 

em relação à inscrição questionada pela parte autora, atendendo o ônus 

que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Impende anotar que a 

orientação jurisprudencial do egrégio STJ é no sentido de que a falta de 

comunicação gera lesão indenizável, pois ainda que verdadeiras as 

informações sobre a inadimplência do devedor, tem ele o direito legal de 

ser cientificado a respeito. O cadastramento negativo dá efeito superlativo 

ao fato, criando-lhe restrições que vão além do âmbito restrito das partes 

envolvidas – credor e devedor. Deste modo, a razão da norma legal está 

em permitir ao devedor atuar para ou esclarecer um possível equívoco que 

possa ter ocorrido, ou para adimplir, logo, a obrigação, evitando males 

maiores para si. Com efeito, consoante mencionado, restou demonstrado 

nos autos que foi enviado comunicado por escrito ao consumidor, ora 

autor, mediante os Correios, dando-lhe ciência da inscrição do seu nome 

no cadastro de inadimplentes, nos termos do mencionado art. 43, §2º, do 

CDC, observando-se os dados que constam no instrumento contratual, 

segundo as informações apresentadas pela pessoa supostamente 

credora. Outra providência, além da referida, não exige a lei da empresa 

mantenedora do cadastro desabonar, não podendo ela ser 

responsabilizada por eventual falta ou má prestação dos serviços pelos 

Correios, tampouco pela mudança de endereço do consumidor. Nesse 

sentido, são os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: APELAÇAO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO DA COMUNICAÇÃO COMPROVADO, 

SENDO DESNECESSÁRIA PROVA DO RECEBIMENTO ANTE A AUSÊNCIA 

DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 43, §2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 404 DO STJ. DANO MORAL. 

INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A sentença de fls. 32/33 que 

declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso VI, do CPC deve ser reformada. A preliminar de ilegitimidade 

passiva não prospera, porquanto a Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação. O Serviço 

Nacional de Proteção ao Crédito - a SPC Brasil -, responsável por arquivar 

os registros negativos dos consumidores, é órgão com autonomia 

administrativa e financeira da Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas - CNDL. Assim, a ré é para legítima para figurar no pólo passivo da 

demanda, sendo o caso, pois, de desconstituir a sentença. No caso 

concreto, conforme o documento de fl. 11, verifica-se que a parte a autora 

apresenta anotação decorrente de pendência financeira em seu nome. 

Ocorre, porém, que inexiste ato ilícito no caso em comento, já que à fl. 

26restou demonstrado o envio de aviso prévio ao cadastro negativo. 

Assim, a ré incumbiu-se de sua obrigação legal, pois notificou a parte 

autora acerca da inclusão do nome desta em sua base de dados de 

anotações, conforme determina expressamente o Código de Defesa do 

Consumidor. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NEGARAM PROVIMENTO AO 

APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070937081, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 

27/10/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DANO MORAL NOTIFICAÇÃO DO ART. 43, § 2º, DO CDC. 

PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO 

CONSUMIDOR. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. A 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de 

que a ausência de notificação prévia ao devedor da inscrição de seu 

nome em cadastro de proteção ao crédito caracteriza o dano moral. (Resp 

nº 470.477/RO, Terceira Turma, Relator o Ministro Castro Filho, DJ de 

3/5/04; Resp nº 773.871/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro César Asfor 

Rocha, DJ de 13/3/06). As instâncias ordinárias divergiram quanto ao 

entendimento, sendo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

afirmou que ‘só a postagem de correspondência enviada ao consumidor 

não é prova de que fora ele efetivamente comunicado, como quer a Lei; é 

necessário prova de que ela tenha chegado às mãos de seu destinatário.’ 

Por outro passo, a sentença segue a tendência adotada por esta Corte em 

decisões semelhantes, quando informa que a única exigência que o 

Código de Defesa do Consumidor faz é que a notificação se dê por 

escrito, o que de fato correu, in verbis: ‘As comunicações foram remetidas 

para o endereço constante de fls. 02 da inicial, não sendo crível que o 

demandante não tenha recebido qualquer delas. Acrescente-se que a 

legislação consumerista não exige que a comunicação seja feita por “AR”, 

dispondo apenas que seja feita por escrito, nada mais. Ademais, a simples 

correspondência atingiu seu objetivo, qual seja a comunicação da possível 

inserção do nome do autor no cadastros da ré. Na hipótese restou 

evidenciado que o autor não teve seu direito violado, uma vez que houve a 

referida comunicação por escrito, e seu nome só foi lançado no rol dos 

inadimplentes porque permaneceu inerte perante a instituição financeira.’ 

Dessa forma, o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 43, § 2º, 

não estabelece uma forma específica para a realização da notificação, 

nem exige a comprovação do recebimento do aviso prévio pelo devedor. O 

que se faz coercitiva, apenas, é a prova do envio da correspondência que 

dá ciência do registro em cadastro de proteção ao crédito pelo órgão 

responsável, bastando como uma prova robusta, de acordo com a 

determinação legal. (Precedentes Resp nº 831698/PB, Humberto Gomes 

de Barros, DJ de 09/11/2006; Resp nº 810833/RS, Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ de 21/11/2006). Pelo exposto, com base no artigo 34, VIII, do 

RISTJ, conheço do Agravo para conhecer do Recurso Especial, dar-lhe 

provimento e afastar a condenação por danos morais imposta pelo tribunal 

de origem. Publique-se., Intimem-se. Brasília (DF), 13 de fevereiro de 

2007.”. (STJ, AGI 798.565-RJ (2006/0162037-8), Relator: Ministro Hélio 

Quaglia Barbosa, publicado no DJ de 13/3/2007). Desse modo, não 

comprovado o ilícito pela requerida SERASA não há dano moral a ser 

indenizado, sendo improcedente o pedido inaugural em reação a esta 

demandada. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, CPC, para confirmar a 

liminar e CONDENAR a requerida ÁGUAS ALTA FLORSTA LTDA a pagar 

em favor da parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da 

sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a 

partir do evento danoso (26/06/2018 – quando deveria ter sido retirado o 

apontamento), nos termos do artigo 398 CC. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o feito em reação ao SERASA, com fulcro no artigo 487, I, 

do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

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

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMATEK OBRA BRAZIL SERVICOS EM ESTRUTURAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 31 DE 

JANEIRO de 2019, às 16h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010580-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAMIAO DA SILVA (EXEQUENTE)

GEORGINA FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 34 de 545



MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010580-90.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GEORGINA FRANCISCO DA 

SILVA, JOSE DAMIAO DA SILVA EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. Em atenção a petição de ID nº 15733119, foi realizado nesta 

data consulta ao Sistema Informatizado do PJE de Segundo Grau, sendo 

verificado que o mandado de segurança impetrado consta pendente de 

julgamento. Desta feita, suspendo o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias ou 

até que seja informado nos autos o julgamento do referido mandado de 

segurança. Após, intimem-se as partes para requererem o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de novembro 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003452-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003452-70.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: RODRIGO ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. NOTIFIQUE-SE a 

Fazenda Pública para, querendo, opor embargos nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado da Fazenda Pública nº 

3 do XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso, que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 do novo Código de 

Processo Civil nas execuções de título judicial do Juizado da Fazenda 

Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil. 

Caso sejam ofertados embargos, intime-se o embargado/exequente para, 

em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, certifique-se o decurso do 

prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública e 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002761-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 31 DE 

JANEIRO de 2019, às 17h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MONTEIRO VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRICATTE BARROS OAB - MT19389/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2019, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002753-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITH PEREIRA TERRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002753-79.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA EDITH PEREIRA TERRES 

EXECUTADO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS 

EIRELI Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Caso o credor não tenha advogado/defensor público constituído 

nos autos, remetam-se os autos ao Contador Judicial para elaboração do 

cálculo atualizado do débito, incluída a multa mencionada no parágrafo 

anterior. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de 

novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003808-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS VIEIRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 22 DE 

JANEIRO de 2019, às 13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002741-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002741-02.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A. Vistos. A parte autora interpôs Recurso Inominado, deixando, no 

entanto, de efetuar regularmente o recolhimento do preparo. Em petição de 

ID nº 12648674, a parte autora informou que impetrou Mandado de 

Segurança junto a Turma Recursal sob o n.º 1000182-10.2018.811.9005 

contra decisão que indeferiu a gratuidade das custas, em razão de 

condenação por litigância de má fé. Com efeito, em consulta processual 

realizada nesta data, verifico que o referido mandado fora julgado 

improcedente, conforme decisão monocrática e certidão de trânsito em 
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julgado anexos. Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

o recolhimento do preparo será efetuado, independentemente de 

intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do 

recurso, sob pena de deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: 

“Enunciado nº 80 - O recurso Inominado será julgado deserto quando não 

houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação 

pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação 

intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a 

Súmula nº 08 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Assim, verifica-se que, decorrido o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a parte recorrente não efetuou o recolhimento do 

preparo, apesar de intimada regularmente. Desta feita, tenho que o 

recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, 

qual seja, o preparo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. Intimem-se. Após, 

certifique o trânsito em julgado e adote as providências necessárias 

visando o recolhimento das custas processuais, de acordo com as 

recomendações da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003808-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS VIEIRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida, 

da audiência de Conciliação designada para o 22 DE JANEIRO de 2019, às 

13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004104-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA ALBINO BRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 31 DE JANEIRO 

de 2019, às 15h20min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. Prislene Paiva 

Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004090-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DELFINO BORCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR SCHMITT (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 30 DE JANEIRO 

de 2019, às 15h40min, BEM COMO DA LIMINAR INDEFERIDA. Prislene 

Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-02.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA ROSA GOUVEA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JUSCELINO RESENDE DE FREITAS (EXECUTADO)

MATEUS DE TOLEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010000-02.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: SOLANGE DA ROSA GOUVEA 

EXECUTADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA 

- ME, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS, MATEUS DE TOLEDO Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que foram esgotadas as tentativas de 

localização de bens da devedora. INDEFIRO o pedido de arquivamento 

provisório, uma vez que não coaduna com os princípios norteadores do 

Juizado Especial, além do mais, o § 4° do Art. 53 da Lei n° 9.099/95 é 

explícito ao dispor que “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Sem custas. Arquive-se o processo, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de novembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010907-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (EXECUTADO)

SONY BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

FELIPE HERMANNY OAB - RJ103811 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010907-35.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO BARBOSA 

DE LIMA EXECUTADO: SONY BRASIL LTDA., LOJAS AMERICANAS S.A. 

Vistos. Tendo em vista que a matéria alegada nos pedidos de ID nº 

13457423 e 14001505 referem-se ao mérito da demanda, reconheço a 

preclusão quanto ao pedido formulado, razão pela qual, INDEFIRO o pleito. 

Ademais, a parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da 

dívida e a credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem 

como informa a conta bancária para transferência do valor. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

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

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença, 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

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

Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000604-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOIS E GALTER DA SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAIDA MARIA LANGUER TONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000604-13.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOIS E GALTER DA SILVA 
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LTDA - ME EXECUTADO: ZAIDA MARIA LANGUER TONI Vistos. Intime-se o 

exequente para se manifestar acerca da petição de ID nº 15150327 no 

prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem o processo concluso. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000385-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

RICARDO ELETRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000385-34.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO COSTA EXECUTADO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, RICARDO ELETRO Vistos. A parte 

requerida RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A efetuou o pagamento relativo a 

condenação, conforme ID nº 10383093, valor este que foi devidamente 

liberado em favor da patrona da parte autora (alvará colacionado ao ID nº 

11755229) Ademais, a parte requerida SKY SERVIÇOS BANDA LARGA 

LTDA interpôs recurso inominado (ID nº 9851761), sendo que, através do 

acórdão proferido pela Turma Recursal, foi negado provimento ao recurso, 

mantendo-se na íntegra a sentença recorrida e ainda, condenou o vencido 

ao pagamento de honorários sucumbências no importe de 15% do sobre o 

valor da condenação. Pois bem. Tendo em vista a existência de valores 

depositados pela requerida SKY SERVIÇOS BANDA LARGA LTDA (ID nº 

15503478), expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor da procuradora da parte autora, no montante 

relativo aos honorários de 15 % sobre o valor da condenação. INTIME-SE 

a requerida SKY SERVIÇOS BANDA LARGA LTDA, para informar os 

dados bancários para fins de devolução do restante do valor depositado 

judicialmente, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003584-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSNEI JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003584-30.2018.8.11.0007 REQUERENTE: OSNEI JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Reitere-se a intimação do requerente para 

que cumpra, no prazo de 05 (cinco) dias, o despacho de ID num. 

16355357, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000474-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE FARIAS LISBOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDES DA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000474-23.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VERA LUCIA DE FARIAS 

LISBOA EXECUTADO: IVANILDES DA SILVA CAMPOS Vistos. Relatório 

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

exequente para indicar bens da executada passíveis de penhora, a fim de 

dar prosseguimento a execução, esta quedou-se silente (ID nº. 

16653579). Desse modo impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base 

no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Proceda a devolução das vias 

originais dos títulos executivos objeto da demanda, então depositados em 

Secretaria (certidão de ID nº. 11956882), mediante cópia nos autos. Sem 

custas, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

29 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004200-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ORLANDO KRUGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004200-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RENATO ORLANDO KRUGER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de concessão de tutela provisória, visando a retirada do nome da parte 

requerente do cadastro de títulos protestados. Analisando os documentos 

apresentados, em confronto lógico com os argumentos expendidos pela 

parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento 

do pedido de tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a 

probabilidade do direito está revelada pelos documentos acostados aos 

autos, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito 

invocado. De igual modo, o perigo de dano é evidente, pois todos sabem 

que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros de títulos 

protestados que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior 

relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher 

da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Nesse 

sentido, segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DO 

PROTESTO - DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO - INCUMBÊNCIA 

DO CREDOR QUE EXPRESSAMENTE ASSUMIU O ÔNUS - DOCUMENTOS 

QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PROTESTADA - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR - 

MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO - VALOR DESPROPORCIONAL - 

REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 

Rejeita-se o argumento de que a obrigação pela baixa do registro no 

Cartório de Protestos era do devedor (artigo 26 da Lei 9.492/97), no caso 

em que, expressamente, o credor assumiu tal ônus. O deferimento da 

inversão do ônus da prova em favor do autor encontra ressonância nas 

normas processuais vigentes e com as finalidades das normas 

consumeristas, notadamente ante a presença da hipossuficiência do 

consumidor. O objetivo da multa não é indenizar, mas estimular o 

cumprimento da obrigação específica, em razão da sua natureza inibitória 

e coercitiva, caso em que verificada a falta de razoabilidade, o valor da 

multa cominatória merece ser reduzido, observadas as circunstâncias do 

fato, a relevância do direito e a capacidade econômica das partes.” (TJMT. 

AI 64827/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 22/08/2012). Assim, por 
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estarem presentes os requisitos legais no caso em questão, o deferimento 

da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a suspensão do protesto do título que representa a relação 

jurídica discutida na presente demanda. OFICIE-SE ao Cartório Extrajudicial 

competente. CITE-SE. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de 

novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011301-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CANTONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ASMAR (EXECUTADO)

SILVANA DE ARAUJO (EXECUTADO)

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

EDUARDO ASMAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO(A))

 

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

junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço das 

Administradoras de Cartões, para posterior expedição de ofícios. AF/MT., 

29/11/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000381-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO BORKENHAGEN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

SL DROGARIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZA MARIA PINHEIRO DE GODOY - EPP (INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000381-94.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCIANO BORKENHAGEN 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Apresentada a nota fiscal, o comprovante de entrega 

dos medicamentos e os dados da conta bancária, consoante se verifica 

do ID n.º 16517561, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor da credora, observando os dados 

bancários fornecidos. Após, tendo em vista que a presente demanda 

tramita como execução contra a fazenda pública, INTIME-SE o 

autor/exequente, para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001307-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIRLEI CARLOS GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001307-12.2016.8.11.0007 EXECUTADO:  UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EXEQUENTE: ODIRLEI CARLOS 

GONCALVES Vistos. A parte devedora efetuou o pagamento 

correspondente a 30% da integralidade da dívida, bem como requereu o 

parcelamento do restante em 06 (seis) vezes (ID nº 16441709). A parte 

credora, por sua vez, não concorda com o pedido de parcelamento da 

execução, alegando que a parte executada possui condições financeiras 

para adimplir o total da dívida, e ainda, requereu o levantamento do valor já 

depositado. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de liberação do 

valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, 

DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se o credor para proceder 

a devida regularização, em cinco dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Por fim, INTIME-SE o executado para, em 

cinco dias, efetuar o pagamento do montante remanescendo do débito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003657-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO RIBEIRO SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003657-02.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANCELMO RIBEIRO SALLES 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. Inicialmente, recebo a 

emenda a petição inicial. Trata-se de pedido de concessão de tutela 

provisória, visando a retirada do nome da parte requerente dos cadastros 

restritivos ao crédito. Analisando os documentos apresentados, em 

confronto lógico com os argumentos expendidos pela parte autora, 

verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de 

urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a probabilidade do direito 

está revelada pelos documentos acostados aos autos, deles 

transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado. De 

igual modo, o perigo de dano é evidente, pois todos sabem que são 

funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos que 

restringem o crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e 

gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte 

autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão 

judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Nesse sentido, 

segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR 

CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LIMINAR DEFERIDA – 

COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESACERTO DA 

MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – ART 461, §§ 4º E 5º 

DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e desprovido. A 

astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que visa a 

pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo a 

pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, consubstanciada 

em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. Estando 

presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, sobretudo 

em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do magistrado 

que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de multa diária. 

Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 500,00), estando 

dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Na fase 

executória, se houver excesso, o magistrado poderá decotar o valor para 

patamar mais justo, tratando-se de decisão momentânea. Não há qualquer 

exigüidade o prazo concedido para cumprimento da obrigação que não 

contem qualquer complexidade (48 horas).” (AI 155563/2014, DES. 
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SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Assim, por estarem presentes 

os requisitos legais no caso em questão, que versa sobre relação de 

consumo, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a parte requerida promova a exclusão do 

nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao 

débito objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CANCELE-SE a audiência designada, eis que não haverá 

tempo hábil para intimação das partes. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010403-29.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI OLIVEIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V HIDALGO BELIDO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010403-29.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GILVANI OLIVEIRA DA CRUZ 

EXECUTADO: V HIDALGO BELIDO - ME Vistos. Intime-se o executado para 

comprovar o regular pagamento da dívida, conforme parcelamento 

deferido no ID 13770081, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

vencimento antecipado das parcelas faltantes, com como incidência de 

juros e correção monetária. ATENTE-SE o executado quanto a forma de 

pagamento, que deverá ser efetuado através de depósito diretamente da 

conta bancária da procuradora da parte autora e comprovado no 

processo. Ademais, EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração 

poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o credor para 

proceder a devida regularização, em cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004200-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ORLANDO KRUGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004200-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RENATO ORLANDO KRUGER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de concessão de tutela provisória, visando a retirada do nome da parte 

requerente do cadastro de títulos protestados. Analisando os documentos 

apresentados, em confronto lógico com os argumentos expendidos pela 

parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento 

do pedido de tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a 

probabilidade do direito está revelada pelos documentos acostados aos 

autos, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito 

invocado. De igual modo, o perigo de dano é evidente, pois todos sabem 

que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros de títulos 

protestados que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior 

relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher 

da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Nesse 

sentido, segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DO 

PROTESTO - DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO - INCUMBÊNCIA 

DO CREDOR QUE EXPRESSAMENTE ASSUMIU O ÔNUS - DOCUMENTOS 

QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PROTESTADA - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR - 

MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO - VALOR DESPROPORCIONAL - 

REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 

Rejeita-se o argumento de que a obrigação pela baixa do registro no 

Cartório de Protestos era do devedor (artigo 26 da Lei 9.492/97), no caso 

em que, expressamente, o credor assumiu tal ônus. O deferimento da 

inversão do ônus da prova em favor do autor encontra ressonância nas 

normas processuais vigentes e com as finalidades das normas 

consumeristas, notadamente ante a presença da hipossuficiência do 

consumidor. O objetivo da multa não é indenizar, mas estimular o 

cumprimento da obrigação específica, em razão da sua natureza inibitória 

e coercitiva, caso em que verificada a falta de razoabilidade, o valor da 

multa cominatória merece ser reduzido, observadas as circunstâncias do 

fato, a relevância do direito e a capacidade econômica das partes.” (TJMT. 

AI 64827/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 22/08/2012). Assim, por 

estarem presentes os requisitos legais no caso em questão, o deferimento 

da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a suspensão do protesto do título que representa a relação 

jurídica discutida na presente demanda. OFICIE-SE ao Cartório Extrajudicial 

competente. CITE-SE. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de 

novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO MARINHO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000981-81.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDSON FRANCISCO MARINHO 

COELHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma 

vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano 

irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei 

nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002802-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ATHAYDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002802-57.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO ATHAYDE 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não 

vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano irreparável à parte 

que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). 

Considerando que a parte recorrida já apresentou contrarrazões 

recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma Recursal. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000910-79.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CAROLINE EVANGELISTA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não 

vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano irreparável à parte 

que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). 

Considerando que a parte recorrida já apresentou contrarrazões 

recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma Recursal. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001761-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DALVONE FATIMA POSSAMAE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001761-21.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DALVONE FATIMA 

POSSAMAE REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA., LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma 

vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano 

irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei 

nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR HENRIQUE CRIPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001501-75.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDEMIR HENRIQUE CRIPA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma 

vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano 

irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei 

nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000719-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO MIGUEL LORENSSETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000719-68.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: AURELIO MIGUEL LORENSSETTI Vistos. Nos termos do 

Enunciado nº 14 do FONAJE, DEFIRO o pedido formulado no ID nº 

14430915, a fim de que sejam penhorados exclusivamente os bens 

móveis que guarnecem a residência da parte executada que não são 

essenciais a habitabilidade. Assim, expeça-se mandado de penhora, 

remoção e avaliação, devendo os bens penhorados permanecerem 

depositados em poder da parte credora ou a quem este indicar, que 

assumirá o encargo de depositário fiel dos bens e exercerá o ônus de 

guardar e conservar, bem como de não dispor dos mesmos, sob pena de 

ser considerada depositária infiel. Efetuada a penhora, intimem-se as 

partes. Caso não sejam encontrados bens passíveis de penhora, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar outros 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito (Art. 53, § 4º, 

da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de 

novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000126-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HIDEKI HIRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN EIGI UMENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000126-39.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAEL HIDEKI HIRAGA 

EXECUTADO: CRISTIAN EIGI UMENO Vistos. Tendo em vista o novo 

endereço apresentado pelo exequente (ID nº 15509418), INTIME-SE o 

executado para efetuar o pagamento da dívida, nos exatos termos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 40 de 545



despacho de ID nº 10280833. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004049-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SANGUE DE BOI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004049-39.2018.8.11.0007 REQUERENTE: AGROPECUARIA SANGUE DE 

BOI LTDA REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Em análise dos autos, verifica-se 

que a parte autora endereçou a petição inicial ao Juízo Cível desta 

comarca e, por equívoco, realizou a distribuição no Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Em que pese a inadequação da via eleita (embargos de 

declaração) para o pedido interposto, consideração aos princípios que 

norteiam os Juizados Especiais, notadamente o da informalidade, 

celeridade e economia processual, DEFIRO o pleito. Para tanto, determino 

seja procedida a redistribuição do feito para a justiça comum. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000851-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ARAUJO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR EGIDIO HEGELE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000851-28.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ ARAUJO DA SILVA 

EXECUTADO: JAIR EGIDIO HEGELE Vistos. Nos termos do Enunciado nº 14 

do FONAJE, DEFIRO o pedido formulado no ID nº 15192924, a fim de que 

sejam penhorados exclusivamente os bens móveis que guarnecem a 

residência da parte executada que não são essenciais a habitabilidade. 

Assim, expeça-se mandado de penhora, remoção e avaliação, devendo 

os bens penhorados permanecerem depositados em poder da parte 

credora ou a quem este indicar, que assumirá o encargo de depositário fiel 

dos bens e exercerá o ônus de guardar e conservar, bem como de não 

dispor dos mesmos, sob pena de ser considerado depositário infiel. 

Efetuada a penhora, intimem-se as partes. Caso não sejam encontrados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção do feito (Art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000003-75.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. BOFFO - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA PIASON LOURENCO 28958748168 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIDIAN SANTOS DA SILVA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT19966/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000003-75.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: P. BOFFO - COMERCIO - ME 

EXECUTADO: SARA PIASON LOURENCO 28958748168 Vistos. Defiro 

parcialmente o pedido formulado no ID nº 13438816. Para tanto, 

EXPEÇA-SE certidão de inteiro teor em favor do exequente para fim de 

protesto do título judicial, nos exatos termos do artigo 517 do NCPC. Após, 

INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar no feito, 

sob pena de extinção. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 29 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010105-71.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SG ALUMINIOS DISTRIBUIDORA SORRISO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIENY BENTO AMORIM - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010105-71.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: SG ALUMINIOS DISTRIBUIDORA 

SORRISO LTDA - ME EXECUTADO: JOSIENY BENTO AMORIM - ME Vistos. 

INDEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora on line e penhora via 

RENAJUD, uma vez que inexiste nos autos indícios de modificação da 

situação financeira da parte executada desde a data da última tentativa 

frustrada no bloqueio de valores via sistema Bacenjud e restrição veicular. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA ON-LINE- 

SISTEMA BACENJUD - TENTATIVA FRUSTRADA - REITERAÇÃO DO 

PEDIDO DE BLOQUEIO - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Uma vez frustrada a tentativa de penhora on line, cabe ao 

Exequente envidar esforços no sentido de localizar bens do devedor e 

demonstrar de forma motivada e objetiva as circunstâncias que justificam 

a reiteração do pedido de bloqueio de ativos financeiros depois de 

decorridos apenas 30 (trinta) dias.” (TJMT, AI 81471/2013, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

19/02/2014, Publicado no DJE 27/02/2014). INDEFIRO também o pedido de 

expedição da certidão de dívida para fins de protesto, uma vez que se 

trata de execução de título extrajudicial já protestado. Por fim, o 

indeferimento do pedido de intimação da parte executada é medida que se 

impõe, eis que a mesma encontra-se atualmente em local incerto e não 

sabido. Assim, INTIME-SE a parte exequente para manifestar nos autos, 

em 05 (cinco) dias, indicando bens da parte executada passíveis de 

penhora, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 53, 

§4º da Lei nº 9.099/90). Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002741-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002741-02.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A. Vistos. A parte autora interpôs Recurso Inominado, deixando, no 

entanto, de efetuar regularmente o recolhimento do preparo. Em petição de 

ID nº 12648674, a parte autora informou que impetrou Mandado de 

Segurança junto a Turma Recursal sob o n.º 1000182-10.2018.811.9005 
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contra decisão que indeferiu a gratuidade das custas, em razão de 

condenação por litigância de má fé. Com efeito, em consulta processual 

realizada nesta data, verifico que o referido mandado fora julgado 

improcedente, conforme decisão monocrática e certidão de trânsito em 

julgado anexos. Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

o recolhimento do preparo será efetuado, independentemente de 

intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do 

recurso, sob pena de deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: 

“Enunciado nº 80 - O recurso Inominado será julgado deserto quando não 

houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação 

pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação 

intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a 

Súmula nº 08 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Assim, verifica-se que, decorrido o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a parte recorrente não efetuou o recolhimento do 

preparo, apesar de intimada regularmente. Desta feita, tenho que o 

recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, 

qual seja, o preparo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. Intimem-se. Após, 

certifique o trânsito em julgado e adote as providências necessárias 

visando o recolhimento das custas processuais, de acordo com as 

recomendações da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000129-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ELIZEU LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000129-91.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: FRANCISCO ELIZEU LIMA Vistos. INDEFIRO o pedido de 

nova tentativa de penhora on line e penhora via RENAJUD, uma vez que 

inexiste nos autos indícios de modificação da situação financeira da parte 

executada desde a data da última tentativa frustrada no bloqueio de 

valores via sistema Bacenjud e restrição veicular. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA ON-LINE- SISTEMA BACENJUD - 

TENTATIVA FRUSTRADA - REITERAÇÃO DO PEDIDO DE BLOQUEIO - 

NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Uma vez 

frustrada a tentativa de penhora on line, cabe ao Exequente envidar 

esforços no sentido de localizar bens do devedor e demonstrar de forma 

motivada e objetiva as circunstâncias que justificam a reiteração do pedido 

de bloqueio de ativos financeiros depois de decorridos apenas 30 (trinta) 

dias.” (TJMT, AI 81471/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/02/2014, Publicado no DJE 

27/02/2014). Assim, INTIME-SE a parte exequente para manifestar nos 

autos, em 05 (cinco) dias, indicando bens da parte executada passíveis 

de penhora, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Em 

tempo, retifique-se a atuação do feito a fim de que passe a constar 

também como exequente o nome de Bernardo Rodrigues de Oliveira 

Castro, procedendo-se as intimações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 29 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010290-46.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WIDMER TRINDADE DE BEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010290-46.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: WIDMER TRINDADE DE BEM 

EXECUTADO: LAZARO BORGES DA SILVA Vistos, etc. Defiro o pedido de 

ID nº 15674118 para levantamento da constrição constante no veículo 

penhorado, via sistema RENAJUD, da parte executada (extrato ID nº 

1768882), o que já foi feito em gabinete. Ademais, na mencionada petição, 

o exequente pugna pela expedição de certidão para fins de protesto, nos 

termos do artigo 517 do CPC vigente. No entanto, em análise do feito, 

verifica-se que a execução se refere a título extrajudicial. Além disso, a 

sentença prolatada no ID nº 11539504 foi integralmente revogada, nos 

termos do julgamento de embargos prolatado através do ID nº 14764843. 

Desta feita, considerando se tratar de título executivo extrajudicial, 

podendo ser levado a protesto independentemente de certidão judicial, 

INDEFIRO o mencionado pedido. Por fim, INTIME-SE o credor para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar no feito, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção da execução, nos termos do artigo 53, § 

4º da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de 

novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ERIC FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000526-53.2017.8.11.0007 REQUERENTE: THIAGO ERIC FERREIRA 

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

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora desiste da 

ação, consoante manifestação de ID nº. 16572729, que independe da 

anuência da parte adversa, nos termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Em 

tempo, CANCELO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO designada para 

29/11/2018 às 15h00min. Intimem-se. Sem custas. Arquivem-se, nos 

termos do artigo 915, da CNGC, por interpretação analógica, segundo o 

qual proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de 

se aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser 

arquivado, com as anotações devidas. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

28 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002130-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA ROSENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002130-15.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSANGELA DA SILVA 

ROSENDO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – 

Mérito No mérito, afirma a autora ROSANGELA DA SILVA ROSENDO que 

contratou serviços de TV por assinatura da requerida CLARO S/A e 

passou por dificuldade financeira, atrasando o pagamento de dois boletos. 

Afirma que aproveitou o ensejo e procurou a ré para alterar seu plano, 

mas apesar de ter sido informada que a mudança não ensejaria nova 

fidelização, passou a ser cobrada por tal valor. Aduz ainda que não 

obstante ter efetuado o pagamento da prestação vencida o serviço fora 

interrompido e recebia diariamente cobranças via mensagens em seu 

celular. Não menciona na exordial valores correspondentes ao plano 

antigo ou do novo, tampouco sobre a alegada fidelização, e ao final pleiteia 

pela declaração de inexistência do débito não indicando o valor, bem como 

a condenação da requerida ao pagamento de R$ 203,29 (duzentos e três 

reais e vinte e nove centavos) referente a fatura paga e cobrada pela ré, 

além de dano moral não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por seu 

turno a ré afirma que a autora era titular do plano PA GRATIS MIX 

FIDELIDADE, de R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa 

centavos), habilitado em 30/06/2017, e pleiteou pela alteração para o plano 

LIGHT PA GRATIS, no importe de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e 

noventa centavos). Aduz que na ocasião a cliente fora informada que a 

alteração reclamava a substituição da tecnologia, sendo necessário novo 

contato para efetivação da mudança. Não tendo a autora retornado o 

contato, o primeiro plano fora mantido, negando que tenha efetuado 

cobrança de fidelização conforme narra a exordial. Analisando as provas 

encartadas, verifica-se que a solicitação de alteração do plano ocorreu 

em 09/01/2018 (ID nº. 15416314 – página 4). Ainda, que a demanda fora 

distribuída aos 14/06/2018, tendo a autora afirmado que houve suspensão 

dos serviços em razão das faturas vencidas em março e abril, pagas em 

07/05/2018. Apesar da péssima qualidade da gravação de áudio 

apresentada pela ré, verifica-se que no minuto 6:42 a autora é informada 

sobre a necessidade da troca do aparelho para efetivação da alteração 

do plano, contudo, a atendente lhe informa que esta receberia a visita de 

um técnico para tanto, a qual fora agendada para o dia 11, quinta feira, às 

08h00min, tendo a demandante sido avisada de que após a troca do 

equipamento deveria manter novo contato para fazer alteração para o 

pacote LIGHT. De se frisar que a certidão de ID nº. 15671240 atesta que a 

autora não impugnou a contestação, presumindo-se verdadeira a 

alegação de que não entrou em contato com a requerida para conclusão 

da alteração do plano mencionado. Não comprovada a alteração do plano 

não prospera a alegação da autora de que fora cobrada por nova 

fidelização, o que também não restou por ela demonstrado. Ademais, o 

documento apresentado pela autora com o escopo de comprovar sua 

alegação de que fora cobrada indevidamente (ID nº. 13655052) consiste 

em uma única mensagem com os dizeres “Cliente claro hdtv, efetue o pgto 

e evite o bloqueio dos seus serviços. Acesse minhaclaro.com.br>Fatura>2 

via da Fatura>Pagamento. Se pagou, desconsidere”. Impende anotar que 

tal documento não indica a qual valor se refere, tampouco consta a data 

em que tal mensagem fora recebida, não podendo se afirmar de forma 

exime de dúvida que ocorreu após o pagamento da dívida pela autora 

(07/05/2018 – Id nº 13655046), a caracterizar ser indevida. Portanto, não 

comprovado que a autora fora cobrada indevidamente. No que atine ao 

dano material pretendido, verifica-se que este não procede. Vale observar 

que sobre a repetição de indébito, o artigo 42, parágrafo único do CPC 

prevê: Art. 42. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. Em se tratando de cobrança indevida, o 

consumidor somente faz jus ao ressarcimento quando efetivamente paga 

o débito em duplicidade, não sendo o caso dos autos. Não comprovada 

sequer o débito, não há declara-lo inexistente, sendo fato que em 

contestação a requerida aduz que não há pendência financeira pela 

autora. Impende anotar que o descumprimento contratual, por si só, não 

enseja a condenação, pois embora desconfortável a situação podemos 

classificá-la como mero aborrecimento, situação que não integra o rol 

daquelas passíveis de indenização. Não se tratando de dano moral in re 

ipsa, deve a parte autora comprovar a ofensa ao direito subjetivo que 

acabam por acarretar abalo emocional, capaz de ensejar a condenação 

indenizatória, conforme o art. 373, I do CPC, o que não ocorreu nos autos. 

Na vida em sociedade estamos expostos a diversos aborrecimentos e no 

mundo dos contratos não é diferente. Aliás, na lição de Humberto 

Theodoro Júnior: “O dano moral indenizável não pode derivar do simples 

sentimento individual de insatisfação ou indisposição diante de pequenas 

decepções e frustrações do quotidiano social.” Theodoro Júnior, 

Humberto. Dano moral – 8 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. pg. 108. No caso concreto, inexistem provas de que a 

situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a 

ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de 

natureza psíquica ao postulante, passíveis de ressarcimento pecuniário. 

Nessa senda, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DO PRODUTO SKY 

LIVRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA EXTINTIVA 

AFASTADA. JULGAMENTO DE MÉRITO COM BASE NO ART. 1.013, §3º, I, 

DO CPC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONTESTAÇÃO DISSOCIADA DO CASO 

CONCRETO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INCONTROVERSO. 

OBRIGAÇÃO DE FORNECER O SERVIÇO CONTRATADO. DANO MORAL, 

PORÉM, NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007233349, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Sergio Fernando Tweedie Spadoni, Julgado em 17/11/2017). Improcedente 

portando a indenização por danos morais. III – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, com fulcro no artigo 487, I, 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

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

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002870-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIRA ROSA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELETANA TARGINO DA SILVA PEGO OAB - MT22952/O-O 

(ADVOGADO(A))

ROSANGELA SOARES DE ARAUJO OAB - MT16710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002870-70.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NEUZIRA ROSA DE BRITO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da nº. Lei 

nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar - Incompetência do Juizado Especial Alega a 

requerida a incompetência do Juizado Especial para julgamento do feito, 

ante a necessidade de realização de perícia, sob o argumento de que a 

demanda versa sobre oscilação da força de energia e queima de 

aparelhos eletrônicos. Entretanto, a exordial se consubstancia em 

suspensão indevida do fornecimento de energia, não havendo que se 

falar em realização de perícia. II - Mérito No mérito, afirma a autora 
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NEUZIRA ROSA DE BRITO que é cliente da requerida ENERGISA S/A, titular 

da unidade consumidora 506948-9, e em 07/06/2018 teve indevidamente 

suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência. Alega que 

manteve contato telefônico com a ré, conforme protocolos de atendimento 

nº. 49490826 e 49489321, tendo o serviço sido restabelecimento somente 

após 24 horas, perdendo produtos perecíveis então refrigerados, razão 

pela qual pretende indenização pelo dano moral suportado. Por seu turno a 

ré nega qualquer falha na prestação do serviço, afirmando que não cortou 

a energia da residência da requerente. Analisando as provas produzidas 

verifica-se que a fotografia de ID nº. 14638049 demonstra dois medidores, 

sendo que a autora afirma que o seu medidor contém o lacre vermelho, 

indicando que o fornecimento de energia estava suspenso. A requerida 

assevera que tal padrão não pertence a autora, porquanto o número da 

unidade consumidora nele indicado não corresponde a unidade 

consumidora da demandante. Vale observar que tal aparelho possui 

diversas gravações numéricas, seja nas laterais como na parte inferior, 

estando algumas delas apagadas. Apesar de a requerida afirmar que o 

padrão fotografado não é o da autora, não trouxe aos autos outra 

fotografia comprovando que o medidor instalado na residência da autora é 

outro, e contém o número da unidade consumidora correspondente. 

Vigora no ordenamento jurídico o princípio da presunção da boa-fé 

processual, o que não permite concluir que a autora dolosamente 

apresenta pretensão que não tem direito, instruindo sua ação com 

fotografia de padrão de energia pertencente a um terceiro. Não podendo 

ser presumida a má-fé, esta deve ser comprovada, não tendo a requerida 

se desincumbido de seu ônus de demonstrar a alegação mentirosa da 

autora. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. De se observar que no caso 

em comento opera a responsabilidade objetiva da ré, não dependendo de 

prova de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 

bastando apenas a demonstração do prejuízo, a autoria da conduta ilícita 

praticada e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar. As 

empresas públicas e os concessionários, permissionários e aqueles 

autorizados de serviços públicos também estão sujeitos ao mesmo regime 

da Administração Pública quanto à responsabilidade civil, de modo que a 

requerida, na qualidade de empresa concessionária de serviços públicos 

de energia elétrica, responde pelo risco da atividade que presta à 

coletividade. A título de elucidação, apresento ensinamentos do ilustre 

doutrinador Cavalieri Filho, sobre a responsabilidade dos prestadores de 

serviço público: Em outras palavras, a finalidade da norma constitucional 

foi estender aos prestadores de serviços públicos a mesma 

responsabilidade que tem a Administração Pública quando os presta 

diretamente. Quem tem os bônus deve suportar o ônus. Aquele que 

participa da administração pública, que presta serviços públicos, 

usufruindo os benefícios dessa atividade, deve suportar seus riscos, 

deve responder em igualdade de condição com o Estado, em nome de 

quem atua. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade 

Civil. 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2007. p. 236). Destarte, o texto 

constitucional consagrou a teoria do risco administrativo, e não a teoria do 

risco integral. Sobre a teoria do risco administrativo leciona Venosa que: 

Segundo a teoria, repara-se o dano simplesmente porque existe um ato ou 

um fato que o produz. O ato pode ser lícito ou ilícito, não sendo necessária 

a noção de culpa. Seu fundamento é a equidade. Todos os cidadãos são 

iguais perante as cargas públicas. Para a perfeita aplicação da teoria 

erigida em preceito no nosso direito, há que se fixar parâmetros: o dano 

deve ter o caráter de permanência, ainda que não tenha o de 

perpetuidade, deve ser direto (relação de causalidade entre o causador 

do dano e o Estado), atual e não tão-só eventual e, principalmente, 

excepcional e não ordinário, isto é, deve exceder os inconvenientes 

comuns da vida na coletividade, em suma, deve ter o caráter de 

anormalidade. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. 8ª 

edição. São Paulo: Atlas, 2008. p. 250). Impende destacar que a 

suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica, por motivo 

injustificado, constitui ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, 

na verdade, agressão aos direitos da personalidade, e, portanto sujeito à 

indenização por dano moral conforme disposto nos inciso V e X do artigo 

5º da CF/88. Em tais casos, aplicável ao caso em tela o disposto no art. 22 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: Art. 22. Os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. Sobre o assunto, colaciono entendimento 

jurisprudencial: EMENTARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/ 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA – (...) ENTENDIMENTO DO 

STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA 

– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – 

QUANTUM ADEQUADO - TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE 

MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE 

CONTRATUAL - JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE, 

RESPECTIVAMENTE, NAS DATAS DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO - 

SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO.“Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor 

seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal 

aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (REsp 1135661/RS, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/11/2010, DJe 04/02/2011)Não há espaço para presumir a má-fé do 

consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a 

boa-fé se presume, a má-fé se prova. Se constatada eventual 

irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular 

qualquer conduta do Autor à suposta fraude não pode a Concessionária 

imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. A 

suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica, decorrente de 

cobrança irregular, constitui ofensa à honra, não se tratando de mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, 

constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, e, 

portanto sujeito à indenização por dano moral conforme disposto nos 

inciso V e X do artigo 5º da CF/88. (...). (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, 

Publicado no DJE 06/11/2018). Desse modo, a indenização por dano moral 

se revela pertinente, cujo valor deve ser fixado proporcionalmente ao grau 

de culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Considerando que o corte fora indevido e 

imotivado, não tendo a autora sido sequer notificada, e tendo em vista o 

tempo em que ficou privada do fornecimento de energia, qual seja, 24 

horas, sem perder de vista o caráter pedagógico da reparação, fixo a 

indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). III – Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a ré 

ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por dano moral, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da 

sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a 

partir do evento danoso (07/06/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

27 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002409-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NERI DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002409-98.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NERI DE MATTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Cinge-se dos autos que a parte autora não compareceu à 

sessão de conciliação, consoante termo juntado na movimentação de ID 

n.º 12895613. Consigno que o comparecimento de sua advogada não 

supre a necessidade do seu comparecimento, em atenção ao que 

estabelece o artigo 51 da Lei nº. 9.099/95: Art. 51- Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - Quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. De se frisar que 

embora presente, a patrona do autor não justificou a ausência deste, 

tampouco requereu prazo para fazê-lo. Registre-se que ao autor faltoso é 

imposto o dever de pagar as custas do processo, nos termos o art. 949, 

inciso II, da CNGC do Estado de Mato Grosso, podendo ser isento de tal 

ônus somente se restar provado que a ausência decorreu de força maior, 

nos termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. Entretanto, verifica-se 

que a parte autora requereu a justiça gratuita e por tais razões deixo de 

condená-la no pagamento de custas processuais. Diante do exposto, 

revogo a liminar e JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC combinado com o artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se, lembrando que caso a parte autora 

não possua advogado constituído nos autos, é dispensada a intimação da 

parte, conforme Enunciado nº 13 do XIV Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento das custas processuais. Cumpra-se. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002173-49.2018.8.11.0007
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LAERCIO CEZARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002173-49.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LAERCIO CEZARIO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355 do CPC. Afirma o autor LAERCIO CEZARIO DA SILVA que em 

01/06/2018 teve o nome inscrito em cadastro de inadimplente pela 

ENERGISA S/A, em razão de dívida vencida aos 26/04/2018, no importe de 

R$ 140,66 (cento e quarenta reais e sessenta e seis centavos) e apesar 

de ter efetuado o pagamento do débito em 06/06/2018, não houve baixa da 

negativação, pretendendo a reparação pelo dano moral suportado em 

decorrência da manutenção indevida. Por seu turno a requerida defende 

que a inscrição é legítima, porquanto decorrente da inadimplência do autor, 

não havendo dano a ser reparado uma vez que a exclusão fora procedida 

aos 14/06/2018, portanto, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, estabelecido 

pela jurisprudência como razoável. Analisando detidamente os autos 

verifica-se do documento de ID nº. 13709684 emitido em 14/06/2018, que 

naquela data o apontamento persistia, afastando a tese da requerida. 

Ademais, o documento de ID nº. 13710137-pág. 1 comprova que a conta 

fora paga em 06/06/2018 (quarta feira), de modo que o prazo de 05 

(cinco) dias úteis estabelecido pela Súmula 548 do STJ findou-se em 

13/06/2018 (quarta feira), portanto, comprovada a manutenção indevida 

do nome do autor em cadastro de inadimplente. Nessa toada, evola-se que 

o autor se desincumbiu do seu ônus processual (artigo 373, I, CPC) 

comprovando a manutenção de seu nome em cadastro de inadimplente 

após o pagamento da dívida, não tendo a ré provado fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II 

do CPC. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Comprovada a 

manutenção indevida, na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a manutenção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re ipsa). 

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: 

RECURSOINOMINADO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA, APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. Muito embora inicialmente legítima a inscrição do 

nome do devedor em cadastro de inadimplentes, uma vez pago o débito, a 

inscrição deve ser cancelada. Se mantida a inscrição por período superior 

a cinco dias úteis, conforme Súmula 548 do STJ, o registro passa a ser 

indevido, dando ensejo à indenização por dano moral. (...). RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007713878, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 14/11/2018). O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da 

parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz 

pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 

razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à 

realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Fixo a indenização em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da manutenção indevida do nome 

do autor em cadastro de inadimplente. III – Dispositivo Ante o exposto, 

afasto as preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, CPC, para confirmar a liminar 

e CONDENAR a requerida a pagar em favor da parte autora a importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(13/06/2018 – quando deveria ter sido retirado o apontamento), nos 

termos do artigo 398 CC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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SANTOS CORDEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Inépcia da petição inicial – Comprovante de Residência 

Defende a requerida a inépcia da inicial, sob o argumento de que esta não 

fora instruída com documento indispensável a sua propositura, qual seja, 

comprovante de residência em nome da parte autora. Não prospera a 

alegação, uma vez que não pode o Juiz, que não tem função legislativa, 

criar novo motivo de extinção do processo, com base na ausência de 

prova de domicílio ou da residência. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada 

de comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil, os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residência não 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296, caput, do CPC, em homenagem à garantia 

fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito. (TJMG - 

AC 15841 MG 2009.01.99.015841-6, DESEMBARGADORA FEDERAL 

MONICA SIFUENTE, julgamento 17/08/2011, SEGUNDA TURMA, publicação 

e-DJF1 p.384 de 09/09/2011). Ademais é importante asseverar que o rito 

dos Juizados Especiais é pautado pela simplicidade do procedimento e tal 

exigência é fruto de um formalismo não adotado pelo procedimento 

sumaríssimo adotado pela Lei nº. 9.099/95. Destarte, os documentos que 

instruíram a exordial comprovam o domicílio do autor na comarca, razão 

pela qual afasto a preliminar arguida. II – Mérito Afirma o autor CARLOS 

ALBERTO DOS SANTOS CORDEIRO que aos 25/08/2017 teve o nome 

inserido pela ENERGISA S/A em cadastro de inadimplente em razão do 

débito no importe de R$ 27,53 (vinte e sete reais e cinquenta e três 

centavos), vencido em 21/07/2017, correspondente ao contrato nº. 

2548247201706. Aduz que a inscrição é indevida porquanto não mantem 

relação jurídica com a requerida, sendo que ao diligenciar constatou que 

trata-se de unidade consumidora instalada em Cuiabá/MT, contudo, reside 

em Alta Floresta/MT, com sua convivente e sua filha. Por seu turno a 

requerida defende que a inscrição é legitima e que o autor é o titular da 

unidade consumidora, inserindo telas sistêmicas no bojo de sua 

contestação para comprovar o alegado. Analisando detidamente os autos 

verifica-se que os documentos apresentados pelo autor comprovam seu 

domicílio nesta comarca. Com efeito, cinge-se do ID nº. 14968505 que este 

mantem vínculo empregatício em Alta Floresta/MT. Ainda, o comprovante 

de residência de ID nº. 14968421 de fato encontra-se em nome de 

JOSIANE DOS SANTOS VIEIRA, contudo, o autor afirma que tal pessoa é 

sua companheira, o que é corroborado pelo documento pessoal da infante 

YSABELLA VIEIRA CORDEIRO (ID nº. 14968457), filha comum do casal. 

Apesar de insistir em afirmar que o autor é titular da unidade consumidora 

correspondente a débito objeto da negativação, a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar o alegado, como o 

contrato então firmado entre as partes e os documentos de identificação 

apresentados pelo consumidor naquela ocasião, apesar da inversão do 

ônus da prova já declarada em decisão de ID nº. 14988140. Quanto às 

telas sistêmicas inseridas no bojo da contestação, trata-se de documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do 

TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – 

COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus estará a cargo 

do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do 

réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do 

autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a requerida se 

desincumbiu de seu ônus. Nessa senda, a partir da afirmação da 

demandante de que não reconhece a relação jurídica entre as partes 

tampouco a dívida objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, 

incumbia à parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a 

existência da relação jurídica entre elas bem como a regularidade da 

anotação. Ademais, impende anotar que a relação em liça está submetida 

às regras do Código de Defesa do Consumidor, pois, embora haja 

alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a parte autora 

se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, sendo vítima do 

fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Considerando a relação 

consumerista, tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC, e 

considerando o imbróglio apresentado, pertinente a inversão do ônus da 

prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, já declarada em decisão 

de ID nº. 14988140. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Nesse passo, é assente o entendimento 

jurisprudencial acerca da responsabilidade do fornecedor de serviços 

pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo 

consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação 

da Teoria do Risco do Empreendimento. Sobre o assunto, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 
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face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). Vale 

anotar que ao permitir que as contratações não sejam realizadas 

pessoalmente pelo consumidor ou que este não apresente documentos de 

identificação, a empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo 

que a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de 

outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços por um terceiro estelionatário gerando 

transtornos ao consumidor. Desse modo, configurada a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor em decorrência da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação 

dos morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da 

cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 

1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 

20.09.2011). A Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade 

de reparação moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo 

que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº. 14968561, verifica-se a 

inexistência de outras inscrições. Sobre o assunto, trago os seguintes 

ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar 

arguida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos 

do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica 

entre as partes; b) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 27,53 (vinte 

e sete reais e cinquenta e três centavos), objeto da inscrição de ID nº. 

14968561; c) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(25/08/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001383-65.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDNALVA DE JESUS FREIRE 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I do CPC. I – Preliminar 

a) Incompetência do Juizado Especial - Necessidade de perícia Afirma a 

requerida que a causa não pode ser julgada perante o Juizado Especial, 

haja vista a necessidade de realização de perícia no hidrômetro da 

unidade consumidora da autora. Não se configura complexa e tampouco 

necessita da realização de perícia técnica a causa em que se discute o 

registro de consumo de água acima da média, se os documentos 

existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, 

devendo a preliminar de incompetência do juízo ser rejeitada. Nesse 

sentido julgou a Turma Recursal do TJMT, Recurso Inominado n.º 

8026947-13.2016.811.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, 

Julgamento em 28/09/2016. Desse modo, afasto a preliminar arguida. II – 

Mérito No mérito, afirma a autora que é usuária da unidade consumidora 

5297, e sua média de consuma gira em torno de R$ 50,00 (cinquenta 

reais), contudo, no mês de fevereiro de 2018 fora surpreendida com a 

cobrança de R$ 1.089,42 (mil e oitenta e nove reais e quarenta e dois 

centavos). Aduz que sendo a cobrança exacerbada não efetuou o 

pagamento e solicitou revisão da fatura, contudo, para sua surpresa, o 

fornecimento de água fora suspenso em 10/05/2018, pretendendo com a 

demanda o restabelecimento do serviço e a declaração de inexigibilidade 

do débito, além da emissão de nova fatura com base na média de seu 

histórico de consumo. Por seu turno, a concessionária de água afirma que 

mediu corretamente o consumo e nas vistorias não houve constatação de 

qualquer irregularidade no hidrômetro. Importante salientar que a relação 

existente entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos 

conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Vê-se 

dos autos que a requerida não apresentou prova concreta capaz de 

esclarecer a quantidade exorbitante cobrada no mês de fevereiro de 

2018, que não coaduna com o histórico de consumo que instruiu a 

contestação (ID nº. 15150178) apresentado pela própria requerida. Feitas 

essas considerações, tenho que não pode a parte autora, que até então 

pagava suas faturas de água mensalmente em dia (conforme documento 

apresentado pela própria concessionária em ID nº. 15150178), ser 

surpreendida, em determinado mês, com a cobrança de fatura de elevado 

valor, sem justificativa plausível. Com efeito, deve a concessionária adotar 

as providências necessárias e tempestivas para que seus equipamentos 

funcionem regularmente, pois é dela o risco do negócio. A segurança 

jurídica, princípio de índole constitucional, é uma das finalidades centrais 

do ambiente regulatório que disciplina a concessão e prestação do serviço 
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de fornecimento de água, seja em favor da concessionária, seja em favor 

do consumidor. No entanto, esse procedimento de cobrança 

excessivamente fora das médias pagas pelos consumidores fere os 

dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, em especial o da 

prestação de serviços eficientes e o da informação adequada que tem por 

obrigação prestar ao consumidor. O fornecimento de água é um serviço 

púbico essencial e não pode sofrer solução de descontinuidade, "sendo 

que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos" (CDC, art. 22). O direito à continuidade do 

serviço essencial é assegurado pela Constituição Federal e pelo Código 

de Defesa do Consumidor, em seus artigos 22 e 42, caracterizando-se 

abusiva a prática do corte ou ligação no fornecimento de água quando não 

há qualquer motivo justificável para tanto. Inexistindo inadimplência do 

usuário, e não havendo caso fortuito, deve a concessionária continuar a 

lhe fornecer água, que, hoje, mais do que nunca, é indispensável à vida 

das pessoas em geral, seja no trabalho, seja no lar, em relação à 

segurança, saúde, educação, lazer, subsistência, etc. O Código de 

Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do 

fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco 

da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de 

indenizar. Ou seja, a reclamada não esclareceu satisfatoriamente os 

valores apurados, e não trouxe qualquer elemento indicativo de que tenha 

havido qualquer fraude ou vazamento no hidrômetro, ou que a 

irregularidade não seja atribuível a ela ou mesmo que o consumidor tenha 

praticado fraude. Sobre o assunto, eis os entendimentos jurisprudenciais 

que colaciono: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS, CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORSAN. SERVIÇO ESSENCIAL. 

FATURA COM VALOR EXCESSIVO, BEM ACIMA DO VALOR DO 

CONSUMO USUAL. VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. 1. Narra 

a parte autora que, em fevereiro/2016, seu gasto mensal de acordo com a 

requerida restou em R$ 2.872,51. Aduz que contatou a ré para contestar o 

valor da fatura, e que por aconselhamento dos funcionários da requerida 

efetuou a troca do seu relógio, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 

46,00. Afirma que em fevereiro/2017, recebeu nova correspondência 

referente a cobrança dos valores já discutidos administrativamente, com 

data de vencimento em 09/03/2017 e com ameaça de corte dos serviços 

em caso de não pagamento. Pugna pela desconstituição do débito. 2. 

Sentença julgou procedente o pedido autoral, determinando a emissão de 

nova fatura pela média de consumo dos últimos 12 (doze) meses. 3. 

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da 

concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada 

quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I e II, c/c o art. 22, §

único, ambos do CDC. 4. A pretensão recursal não merece prosperar. Era 

ônus da demandada comprovar a razão para o extraordinário aumento do 

consumo na residência da parte autora. 5. Não se desincumbiu do seu 

ônus probatório a empresa ré ao não comprovar que o faturamento 

excepcional efetivamente ocorreu em razão de vazamento na rede interna 

da unidade residencial em que reside a autora, ônus que lhe incumbia, nos 

termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6º, inciso VIII, do CDC. 6. 

Além disso, as contas juntadas aos autos pelo parte autora comprovam 

uma regularidade na média de consumo em valores de R$129,74, 

R$137,20, R$131,06 e R$124,84 (fls. 07/09). Logo, não se justifica a 

súbita cobrança da quantia de R$2.872,51 (dois mil oitocentos e setenta e 

dois reais com cinquenta e um centavos), valor este que supera em vinte 

vezes a média de consumo da autora, sem qualquer procedimento 

administrativo a amparar a pretensão da concessionária. 7. Portanto, se 

mostra indevida a cobrança do valor de R$2.872,51 (dois mil oitocentos e 

setenta e dois reais com cinquenta e um centavos), não merecendo 

reparos a sentença que determinou a anulação da fatura, devendo a 

requerida emitir novo boleto, com a média de consumo dos últimos 12 

(doze) meses anteriores aos fatos. 8. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007136161, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

26/04/2018). RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO 

DE COBRANÇA INDEVIDA, SUPERIOR À USUAL. EXORBITÂNCIA DO 

CONSUMO, MUITO ACIMA DA MÉDIA. PROVA PRODUZIDA PELA RÉ 

INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE HOUVE DESPERDÍCIO OU 

VAZAMENTO INTERNO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. EM 

RAZÃO DA COBRANÇA INJUSTIFICADA, CORTE NO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO QUE SE MOSTRA ILEGAL E ABUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007419641, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado 

em 29/03/2018). Assim, tenho que a cobrança em questão é ilegal, e, 

portanto indevida. Desse modo, prospera a pretensão da autora em ter 

declarada a inexigibilidade do débito correspondente ao mês de fevereiro 

de 2018, no importe de R$ 1.089,42 (mil e oitenta e nove reais e quarenta e 

dois centavos), que deverá ser refaturada de acordo com a média de 

consumo da autora, observando-se que esta depositou em juízo o total de 

R$ 50,00 (cinquenta reais) valor que afirma ser incontroverso (ID nº. 

13574483). Quanto ao dano moral pretenso este padece de comprovação, 

e decorre de forma presumida da suspensão indevida do abastecimento 

de água em decorrência de cobrança indevida apresentada pela 

concessionária. Nessa senda, segue o precedente: AGRAVO INTERNO. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ÁGUA E 

ESGOTO. COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA DA 

CONCESSIONÁRIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO. A aplicação do CDC 

aos casos de prestação de serviços públicos permite a inversão do ônus 

da prova em caso de hipossuficiência do consumidor, não obstante a 

presunção de veracidade dos atos administrativos. Verificado consumo 

destoante do padrão médio mensal, afastada fica a presunção de 

consumo efetivo, devendo a concessionária comprovar que o valor 

cobrado se mostra escorreito, o que não fez no presente caso. (...) 

Realizado o corte no fornecimento de água de maneira indevida, 

caracterizado está o dano moral que se verifica in re ipsa. Para a fixação 

do quantum indenizatório, necessário que o valor seja proporcional ao 

prejuízo sofrido pelo sujeito passivo do dano e que seja suficiente a punir 

o causador da lesão. No presente caso, correta é a minoração do valor 

fixado no primeiro grau. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo 

Nº 70068469527, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 10/03/2016). 

(Destaquei). Prosseguindo a linha de explanação, o valor da indenização 

por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao 

nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Ademais, vale ponderar que o documento de ID nº. 15150149 indica que o 

corte ocorreu no dia 09/05/2018, enquanto o documento de ID nº. 

15150168 demonstra que o serviço foi restabelecido em 20/07/2018. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar, confirmo a tutela provisória 

e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado pela reclamante em 

face da reclamada, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente 

CPC, para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito correspondente a 

fatura do mês de fevereiro de 2018 no importe de R$ 1.089,42 (mil e 

oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos); b) DETERMINAR o 

refaturamento da referida conta de acordo com a média de consumo da 

autora, observando-se, em seguida, que esta depositou em juízo o total de 

R$ 50,00 (cinquenta reais) valor que afirma ser incontroverso (ID nº. 

13574483); c) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(09/05/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002815-22.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da nº. Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355 do Código de Processo Civil. No mérito, alega a autora 

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE que sofreu suspensão no 

fornecimento de energia pela ENERGISA S/A, a qual é indevida, uma vez 

que é adepta do débito automático em sua conta bancária, pretendendo 

reparação pelo dano moral suportado. Por seu turno, a ré afirma que o 

corte é legítimo, uma vez que a autora estava inadimplente com a fatura 

correspondente ao mês de fevereiro de 2018. Esclarece que para o 

consumo de tal mês fora emitida uma fatura no importe de R$ 378,12 

(trezentos e setenta e oito reais e doze centavos), com vencimento para 

21/03/2018, contudo, a pedido da autora fora revista e refaturadas, tendo 

sido emitida outra conta no importe de R$ 347,28 (trezentos e quarenta e 

sete reais e vinte e oito centavos), com vencimento para 02/04/2018. 

Salienta que a suspensão no fornecimento de energia ocorreu em 

10/05/2018, sendo que tal conta fora adimplida no dia 11/05/2018, ocasião 

em que houve o restabelecimento do serviço, inexistindo qualquer dano a 

ser reparado. Analisando detidamente os autos verifica-se que apesar de 

a autora afirmar que o corte é indevido sob o argumento de que houve 

débito automático em sua conta no mês de fevereiro, não apresentou a 

fatura correspondente, a demonstrar que o pagamento da mencionada 

conta diz respeito ao consumo do mesmo mês (fevereiro). Impende anotar 

que os extratos bancários de ID nº. 14573353 indicam o pagamento de 

faturas em favor da ENERGISA, correspondentes a unidade consumidora 

nº. 5017744, quais sejam, R$ 85,03 (oitenta e cinco reais e três centavos), 

paga em 22/01/2018; R$ 384,98 (trezentos e oitenta e quatro reais e 

noventa e oito centavos), paga em 21/02/2018; e R$ 346,51 (trezentos e 

quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), paga em 23/04/2018. A 

requerida afirma que o débito que ensejou a suspensão do fornecimento 

de energia CORRESPONDE ao consumo do mês de fevereiro, com data de 

vencimento 02/04/2018, no total de R$ 347,28 (trezentos e quarenta e sete 

reais e vinte e oito centavos), cujo pagamento não consta do extrato 

apresentado pela autora. Nessa senda, conclui-se que apesar de trazer 

aos autos a fatura que deu ensejo ao imbróglio (ID nº. 14572907), a autora 

não comprovou seu pagamento. O documento apresentado pela requerida 

ao ID nº. 15518846 demonstra que o pagamento da conta em espeque 

ocorreu em 11/05/2018 não tendo a requerente apresentado outro 

documento a comprovar que em verdade ocorreu em data diversa. Desde 

já consigno que apesar de emitidas duas faturas referentes ao mesmo 

mês (fevereiro), o que se deu em razão do refaturamento da primeira, não 

restou comprovado pela demandante o pagamento de nenhuma delas, 

apesar de certamente ter recebido ambas, porquanto acompanharam a 

exordial. Desse modo, não comprovado o adimplemento, verifica-se que a 

suspensão no fornecimento de energia consiste em um exercício regular 

do direito pela requerida, nos termos do artigo 172 da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL. Nessa linha de intelecção, não há causa jurídica para 

a indenização. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Intimem-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002139-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLON SUASSUNA GITASSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE APARECIDA ALARCON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002139-11.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SOLON SUASSUNA GITASSI 

EXECUTADO: GISLAINE APARECIDA ALARCON Vistos. Relatório 

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

parte exequente para indicar bens da executada passíveis de penhora, a 

fim de dar prosseguimento a execução, esta quedou-se silente (ID nº. 

16613126). Desse modo impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base 

no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se a decisão proferida no ID 

nº. 15697652, no ponto em que determinou a requisição imediata, pela 

Secretaria da Vara, do cancelamento da inscrição do nome da parte 

devedora no rol de inadimplentes (art. 782, §4º, CPC). Sem custas, em 

face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

28 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003024-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KELLI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003024-88.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RENATA KELLI DA SILVA 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA, SERASA S/A. Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do CPC. Aduz a 

autora RENATA KELLI DA SILVA que aos 27/04/2018 teve o nome 

indevidamente inserido pela ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA em cadastro 

de inadimplente, em razão de débito vencido no mesmo dia da anotação, 

qual seja, 27/04/2018 no importe de R$ 27,16 (vinte e sete reais e 

dezesseis centavos), afirmando que a conta fora paga aos 18/06/2018. 

Aduz ainda que não foi notificada pela requerida SERASA sobre o 

apontamento, requerendo a reparação pelo prejuízo moral causado por 
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ambas as requeridas. Por seu turno o SERASA afirma que a negativação 

estava disponível para consulta apenas aos 29/06/2018 e fora excluída 

em 17/08/2018, afirmando ainda que procedeu a notificação da autora, 

sendo a demanda improcedente. Já a ÁGUAS ALTA FLORESTA defende 

que a inscrição é legítima, porquanto decorrente da inadimplência da 

autora, uma vez que o débito vencido em 27/04/2018 fora quitado apenas 

de 18/06/2018, não havendo dano a ser reparado. Analisando detidamente 

os autos verifica-se que o documento encartado ao ID nº. 14826370, 

emitido em 16/08/2018, indica um registro no nome da autora junto ao 

SERASA, apontado pela requerida, ocorrido aos 27/04/2018, 

correspondente a um débito no importe de R$ 26,17 (vinte e seis reais e 

dezessete centavos). Contudo, vê-se do documento de ID nº. 14826410 

que a conta em comento fora paga aos 18/06/2018. Ainda que a autora 

tenha de fato se revelado inadimplente com a fatura em discussão, 

verifica-se que a conta tinha como vencimento o dia 27/04/2018 (ID nº. 

14826249), sendo que o apontamento junto ao SERASA ocorreu na 

mesma data (ID nº. 14826370). Ademais, inobstante a quitação da fatura, 

ocorrida em 18/06/2018 (ID nº. 14826410), o documento de ID nº. 

14826370 comprova que a negativação persistia até o dia 16/08/2018, 

demonstrando assim a manutenção indevida do nome da autora em 

cadastro restritivo de crédito. Releva anotar que a exclusão é de 

responsabilidade exclusiva do credor, nos termos da Súmula 548 do STJ, 

que dispõe: Súmula 548, STJ – Incumbe ao credor a exclusão do registro 

da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 

cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Nessa 

toada, evola-se que a demandante se desincumbiu do seu ônus 

processual (artigo 373, I, CPC) comprovando a manutenção de seu nome 

em cadastro de inadimplente após o pagamento da dívida, não tendo a ré 

provado fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Comprovada a manutenção indevida, na 

espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo suficiente a 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao 

crédito (dano moral in re ipsa). Nesse sentido, eis o entendimento 

jurisprudencial que colaciono: RECURSOINOMINADO. INSCRIÇÃO 

LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA, 

APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. Muito 

embora inicialmente legítima a inscrição do nome do devedor em cadastro 

de inadimplentes, uma vez pago o débito, a inscrição deve ser cancelada. 

Se mantida a inscrição por período superior a cinco dias úteis, conforme 

Súmula 548 do STJ, o registro passa a ser indevido, dando ensejo à 

indenização por dano moral. (...). RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007713878, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 14/11/2018). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, a credora ÁGUAS DE ALTA 

FLORESTA deverá reparar o prejuízo moral causado a autora em 

decorrência da manutenção indevida em cadastro de inadimplente, nos 

termos da Súmula 548 do SJT, sendo que fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Por outro lado, no que atine a conduta do 

SERASA, com efeito, a comunicação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, é 

de responsabilidade do arquivista, devendo ser observada a Súmula 359, 

e 404 do STJ: Súmula 359. Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Súmula 404. É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na 

carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome 

em bancos de dados e cadastros. Desse modo, evola-se do documento 

de ID nº. 15670317 que a demandada comprovou a comunicação prévia 

em relação à inscrição questionada pela parte autora, atendendo o ônus 

que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Impende anotar que a 

orientação jurisprudencial do egrégio STJ é no sentido de que a falta de 

comunicação gera lesão indenizável, pois ainda que verdadeiras as 

informações sobre a inadimplência do devedor, tem ele o direito legal de 

ser cientificado a respeito. O cadastramento negativo dá efeito superlativo 

ao fato, criando-lhe restrições que vão além do âmbito restrito das partes 

envolvidas – credor e devedor. Deste modo, a razão da norma legal está 

em permitir ao devedor atuar para ou esclarecer um possível equívoco que 

possa ter ocorrido, ou para adimplir, logo, a obrigação, evitando males 

maiores para si. Com efeito, consoante mencionado, restou demonstrado 

nos autos que foi enviado comunicado por escrito ao consumidor, ora 

autor, mediante os Correios, dando-lhe ciência da inscrição do seu nome 

no cadastro de inadimplentes, nos termos do mencionado art. 43, §2º, do 

CDC, observando-se os dados que constam no instrumento contratual, 

segundo as informações apresentadas pela pessoa supostamente 

credora. Outra providência, além da referida, não exige a lei da empresa 

mantenedora do cadastro desabonar, não podendo ela ser 

responsabilizada por eventual falta ou má prestação dos serviços pelos 

Correios, tampouco pela mudança de endereço do consumidor. Nesse 

sentido, são os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: APELAÇAO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO DA COMUNICAÇÃO COMPROVADO, 

SENDO DESNECESSÁRIA PROVA DO RECEBIMENTO ANTE A AUSÊNCIA 

DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 43, §2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 404 DO STJ. DANO MORAL. 

INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A sentença de fls. 32/33 que 

declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso VI, do CPC deve ser reformada. A preliminar de ilegitimidade 

passiva não prospera, porquanto a Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação. O Serviço 

Nacional de Proteção ao Crédito - a SPC Brasil -, responsável por arquivar 

os registros negativos dos consumidores, é órgão com autonomia 

administrativa e financeira da Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas - CNDL. Assim, a ré é para legítima para figurar no pólo passivo da 

demanda, sendo o caso, pois, de desconstituir a sentença. No caso 

concreto, conforme o documento de fl. 11, verifica-se que a parte a autora 

apresenta anotação decorrente de pendência financeira em seu nome. 

Ocorre, porém, que inexiste ato ilícito no caso em comento, já que à fl. 

26restou demonstrado o envio de aviso prévio ao cadastro negativo. 

Assim, a ré incumbiu-se de sua obrigação legal, pois notificou a parte 

autora acerca da inclusão do nome desta em sua base de dados de 

anotações, conforme determina expressamente o Código de Defesa do 

Consumidor. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NEGARAM PROVIMENTO AO 

APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070937081, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 

27/10/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DANO MORAL NOTIFICAÇÃO DO ART. 43, § 2º, DO CDC. 

PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO 

CONSUMIDOR. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. A 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de 

que a ausência de notificação prévia ao devedor da inscrição de seu 

nome em cadastro de proteção ao crédito caracteriza o dano moral. (Resp 

nº 470.477/RO, Terceira Turma, Relator o Ministro Castro Filho, DJ de 

3/5/04; Resp nº 773.871/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro César Asfor 

Rocha, DJ de 13/3/06). As instâncias ordinárias divergiram quanto ao 

entendimento, sendo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

afirmou que ‘só a postagem de correspondência enviada ao consumidor 

não é prova de que fora ele efetivamente comunicado, como quer a Lei; é 

necessário prova de que ela tenha chegado às mãos de seu destinatário.’ 

Por outro passo, a sentença segue a tendência adotada por esta Corte em 

decisões semelhantes, quando informa que a única exigência que o 

Código de Defesa do Consumidor faz é que a notificação se dê por 

escrito, o que de fato correu, in verbis: ‘As comunicações foram remetidas 

para o endereço constante de fls. 02 da inicial, não sendo crível que o 

demandante não tenha recebido qualquer delas. Acrescente-se que a 

legislação consumerista não exige que a comunicação seja feita por “AR”, 

dispondo apenas que seja feita por escrito, nada mais. Ademais, a simples 

correspondência atingiu seu objetivo, qual seja a comunicação da possível 

inserção do nome do autor no cadastros da ré. Na hipótese restou 

evidenciado que o autor não teve seu direito violado, uma vez que houve a 

referida comunicação por escrito, e seu nome só foi lançado no rol dos 

inadimplentes porque permaneceu inerte perante a instituição financeira.’ 

Dessa forma, o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 43, § 2º, 

não estabelece uma forma específica para a realização da notificação, 

nem exige a comprovação do recebimento do aviso prévio pelo devedor. O 
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que se faz coercitiva, apenas, é a prova do envio da correspondência que 

dá ciência do registro em cadastro de proteção ao crédito pelo órgão 

responsável, bastando como uma prova robusta, de acordo com a 

determinação legal. (Precedentes Resp nº 831698/PB, Humberto Gomes 

de Barros, DJ de 09/11/2006; Resp nº 810833/RS, Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ de 21/11/2006). Pelo exposto, com base no artigo 34, VIII, do 

RISTJ, conheço do Agravo para conhecer do Recurso Especial, dar-lhe 

provimento e afastar a condenação por danos morais imposta pelo tribunal 

de origem. Publique-se., Intimem-se. Brasília (DF), 13 de fevereiro de 

2007.”. (STJ, AGI 798.565-RJ (2006/0162037-8), Relator: Ministro Hélio 

Quaglia Barbosa, publicado no DJ de 13/3/2007). Desse modo, não 

comprovado o ilícito pela requerida SERASA não há dano moral a ser 

indenizado, sendo improcedente o pedido inaugural em reação a esta 

demandada. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, CPC, para confirmar a 

liminar e CONDENAR a requerida ÁGUAS ALTA FLORSTA LTDA a pagar 

em favor da parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da 

sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a 

partir do evento danoso (26/06/2018 – quando deveria ter sido retirado o 

apontamento), nos termos do artigo 398 CC. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o feito em reação ao SERASA, com fulcro no artigo 487, I, 

do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

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

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000498-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDCLEI SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000498-85.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: SIDCLEI SANTOS DA SILVA Vistos. Relatório dispensado 

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

exequente para indicar o endereço atualizado do executado, a fim de dar 

prosseguimento a execução, esta quedou-se silente (ID nº. 16642376). 

Desse modo impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 

53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em face do disposto no artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla 

Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000716-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOCHIO & MANOCHIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000716-16.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MANOCHIO & MANOCHIO LTDA 

- ME EXECUTADO: SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Intimada a parte exequente para indicar bens da executada passíveis de 

penhora, a fim de dar prosseguimento a execução, esta quedou-se silente 

(ID nº. 16650924). Desse modo impõe-se a extinção do feito. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de novembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000994-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIANA LUZIA CONDE 

COSTA REQUERIDO: CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se 

quedou inerte (ID nº. 16688326). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002190-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA BORGES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002190-22.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LUDMILLA BORGES DOS 

SANTOS EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento 

integral da dívida e a credora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta bancária para transferência do 

valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

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

Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011054-61.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GRANEMANN ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011054-61.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RODRIGO GRANEMANN 

ARAUJO EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A Vistos. 

Efetuada a penhora on line do valor exequendo e decorrido o prazo para 

impugnação, a parte credora requereu o levantamento, bem como informa 

os dados bancários para transferência. Ante o exposto, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação 

do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte 

credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de 

novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000723-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REMI ROSSETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000723-08.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: REMI ROSSETTO EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A 

parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a 

credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta bancária para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) 

advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) 

dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de 

novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010452-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. PULIDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL PAULINO EIRELI - ME (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO SARTORI OAB - PR0069614A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010452-70.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: P. B. PULIDO - ME EXECUTADO: 

GABRIEL PAULINO EIRELI - ME, BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A parte 

devedora BANCO BRADESCO S.A informa que efetuou o pagamento 

integral da dívida e a credora concorda com o valor depositado 

judicialmente (ID nº 16696470), bem como informa as contas bancárias 

para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação 

do valor depositado judicialmente, observando-se os dados bancários da 

parte autora e da advogada, informados no ID supramencionado. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de 

novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 3034 Nr: 1028-39.1999.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Benedito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Fernando Fullin 

Canoas - OAB:105655, Rodrigo Alonso Gonçalves - OAB:105890

 Considerando que houve a intimação da defesa e sendo uma faculdade 

da mesma estar presente na audiência, não há motivo para resignar a 

audiência passando assim para a oitiva da testemunha. DETERMINO que o 

réu seja considerado devidamente citado uma vez que, há manifestação 

de advogado constituído nos autos fls. 199/231. Neste mesmo viés, 

DECLARO a revelia do réu. Assim DETERMINO vista ao Ministério Público 

para apresentar alegações finais, findado o prazo, vistas à defesa para 

apresentar as alegações finais, também no prazo legal. Por fim, conclusos 

para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 162006 Nr: 7069-89.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelson Aparecido Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Souza - OAB:16241

 Processo n.º 7069-89.2017.811.0007

Código: 162006

 VISTOS ETC.

Considerando que a audiência outrora designada não foi realizada, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 21 de março 

de 2019 às 14h30min.

 REQUISITEM-SE os policiais militares.

INTIME-SE o réu e as testemunhas faltantes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004181-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO(A))

JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO OAB - MT4044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SOZZI BREK - ME (REQUERIDO)

MARIO SOZZI BREX (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, efetue o pagamento da guia de diligência com o código do 

processo, referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da 

diligência poderá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do ato. Assinado Digitalmente SIMONE APARECIDA 

LINARES Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107782 Nr: 3188-46.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florindo Lot Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Vistos.

Conforme certidão de fl.109, verifico que o executado devidamente 

intimado não quitou a dívida em sua integralidade, não cumprindo a decisão 

de fl.104, assim, procedo em gabinete a tentativa de busca do valor de 

R$660,00 (seiscentos e sessenta reais), via sistema Bacenjud, em suas 

contas bancárias.

Se frutífera a ordem, intime-se o exequente para manifestar quanto à 

extinção do feito pelo pagamento.

Se infrutífera, manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de 

direito, em 15 (quinze) dias.

Intime-me.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 56767 Nr: 1400-70.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lides Terezinha Kronbauer Battirola - ME, 

Lides Terezinha Kronbauer Battirola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) LIDES TEREZINHA KRONBAUER BATTIROLA - ME (CNPJ: 

02.012.036.0001-10)e LIDES TEREZINHA KRONBAUER BATTIROLA (CPF: 

326.237.201-34) nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 259(R$355.264,05).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130686 Nr: 5515-90.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quebec Apiacás Engenharia S/A

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

Nova Monte Verde/MT, Municipio de Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193, Catarina de Lima e Silva Borzino - 

OAB:134.228/RJ, Dorival Adilson Benette de Oliveira - 

OAB:18029/MT, Franco Giovanni Mattedi Maziero - OAB:MG/97.694, 

Frederico Mourthé Savassi - OAB:MG/89.555, Leniederson Rosa 

Pinto - OAB:MG/112.918, Luiz André Nunes de Oliveira - 

OAB:46.413/RJ, Pedro Franco Mourão - OAB:MG/136.318
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA 

- OAB:11354, Thalles de Souza Rodrigues - OAB:9.874-B/MT

 ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

Aclaratórios para se ler na sentença de fls.8.0088.024, no item “7” o 

seguinte: “o artigo 94, §4º da Lei 197/2001 do MUNICÍPIO DE NOVA MONTE 

VERDE é constitucional e legal, por não contrariar o disposto na Lei 

Complementar nº116/03 e na Constituição Federal, artigo 146, III, “a”, e 

156, III, já que prevê a exclusão da base de cálculo do ISSQN do valor de 

materiais e a não incidência tributária na subempreitadas”.No mais, 

MANTENHO a sentença embargada em sua integralidade. Às providências, 

intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130685 Nr: 5514-08.2015.811.0007

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quebec Apiacás Engenharia S/A, Enel Green Power 

Cabeça de Boi S/A, Enel Green Power Fazenda S/A, Enel Green Power 

Salto Apiacás S/A

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

Nova Monte Verde/MT, Municipio de Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193, Catarina de Lima e Silva Borzino - 

OAB:134.228/RJ, Dorival Adilson Benette de Oliveira - 

OAB:18029/MT, Franco Giovanni Mattedi Maziero - OAB:MG/97.694, 

Frederico Mourthé Savassi - OAB:MG/89.555, JOAO PAULO 

FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - OAB:107124 , Leniederson Rosa 

Pinto - OAB:MG/112.918, Luiz André Nunes de Oliveira - 

OAB:46.413/RJ, Pedro Franco Mourão - OAB:MG/136.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, Procurador do Município de Alta 

Floresta-MT - OAB:, Thalles de Souza Rodrigues - OAB:9.874-B/MT

 Não há qualquer contradição na r. sentença, porque o Embargante, 

conforme já ficou decidido, deve sim o tributo ao Município de Juara, 

deveria saber isso desde o início da sua ação judicial, assim como também 

deveria saber o quantum poderia abater com suas notas fiscais de obras 

e materiais e não ficar insistentemente afirmando, como fez por todo o 

processo, que é difícil para ele calcular o valor que gasta de materiais e 

subempreitadas. Esse ponto também já foi exaustivamente explicado na 

sentença, sendo inclusive essa alegação procrastinatória. Esclareço que 

as embargantes visam a revisão do mérito da demanda, devendo 

ingressarem com recurso apropriado, que não é a via ora eleita. ISTO 

POSTO, JULGO IMPROCEDENTES todos os Aclaratórios, assim, 

MANTENHO a sentença embargada em sua integralidade.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248330 Nr: 5122-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Serafim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SICOOB 

ARAGUAIA – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS 

LOJISTAS DO VESTUÁRIO E CONFECÇÕES DE BARRA DO GARÇAS, , em 

face de MARCELO SERAFIM DA SILVA.

2. À fl. 61 foi determinada a intimação pessoal da parte autora para dar 

andamento ao feito, tendo sido certificado o não cumprimento do mandado 

em razão da não localização de bens disponíveis para penhora (fl. 56).

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Uma vez que a requerente deixou de praticar atos que lhe competia, 

caracterizado está o abandono do feito, o que acarreta sua extinção, sem 

resolução do mérito.

 5. Dessa forma, diante do manifesto desinteresse da parte autora pelo 

regular andamento do feito e, considerando que este não pode se 

eternizar por falta de iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, CPC/2015.

6. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. CUSTAS pelo exequente. SEM honorários.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 13559 Nr: 9193-69.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTON QUIRINO DE MORAES, Rodrigo Vieira 

Komochena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basa - Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189, Nilton Massaharu Murai - OAB:MT 16.783/O, Vlamir 

Marcos Grespan Júnior - OAB:9353/MT

 DISPOSITIVO25.Diante de todo o exposto e tudo o mais que dos autos 

consta, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para 

corrigir a contradição relativa ao parâmetro utilizado e ACLARAR que os 

honorários arbitrados por ocasião da sentença de fls. 354/355, 

correspondem a 15% do valor do proveito econômico obtido e, por 

corolário, dizem respeito ao valor efetivamente homologado, consistente à 

época em R$ 118.467,94 (cento e dezoito mil quatrocentos e sessenta e 

sete reais e noventa e quatro centavos), que é relativo à diferença entre o 

débito inicial e as amortizações realizadas.26.Considerando o depósito 

efetuado pelo Executado (fls. 375/380) INTIME-SE o Exequente para se 

manifestar acerca do eventual adimplemento do débito cobrado, ou se for 

o caso, promover o andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.27.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178762 Nr: 751-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iresolve Companhia Seguritizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Nova Era Ltda Me, José 

Humberto da Silva, Antônio dos Reis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando ter transcorrido o prazo do pedido de fls. 147, INTIME-SE 

pessoalmente o Requerente para promover o andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, com o aditamento da certidão atualizada do 

imóvel, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, CPC/2015.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80353 Nr: 3700-14.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Souza Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Martelli da 

Silva - OAB:53732/RS, Odilon Carlos Martini da Silva - OAB:OAB/RS 

5342
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 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido de fl. 164, uma vez que incumbe à parte empreender 

o tipo de diligência pleiteada, através dos meios de consulta processual 

disponíveis no próprio TRF/1, ou por outros meios que entender cabíveis, 

devendo instruir o presente feito com os dados e informações 

necessárias ao seu regular prosseguimento, sendo inviável à 

transferência de tal encargo à este Juízo.

 2. Ademais, conforme extrai-se da análise dos documentos encartados 

às fls. 165/166, os Embargos de Declaração opostos nos autos em trâmite 

no Tribunal Regional Federal foram rejeitados por unânimidade, ainda no 

ano de 2017.

 3. Sendo assim, INTIME-SE a parte Exequente para que requeira o que 

entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 4. Não havendo manifestação no prazo legal, desde já DETERMINO a 

intimação pessoal do Autor, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra 

com o determinado no item 3 da presente decisão, sob pena de 

impossibilidade do prosseguimento do feito e consequente extinção.

 5. Após, VENHAM-ME conclusos para as devidas deliberações.

 6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230711 Nr: 9552-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Depreendem-se dos autos que foram infrutíferas todas as tentativas de 

citação pessoal do Requerido.

2. Dessa forma, DEFIRO a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme requerido à fl. 126.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176573 Nr: 10588-23.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Rêgo Guimarães, Marcio José Rosa de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Depreendem-se dos autos que foram infrutíferas todas as tentativas de 

citação pessoal do Executado Danilo Rêgo Guimarães.

2. Dessa forma, DEFIRO sua citação por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme requerido à fl. 123.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183076 Nr: 4741-06.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flexon Leandro da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:390872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito proposto por FUNDAÇÃO 

PIO XII – HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS em face de FLEXON 

LEANDRO DA COSTA.

 2. As partes capazes e devidamente representadas optaram por celebrar 

um acordo (fl. 119), no qual o Executado se comprometeu a realizar o 

pagamento em 5 (cinco) mensalidade, vencendo a primeira em 30 de abril 

de 2018.

3. Às fl. 121, foi homologado o acordo, determinando a remessa dos autos 

ao arquivo até a data final acordada para o cumprimento da obrigação.

4. Após o decurso do prazo acordado entre as partes, a Exequente veio a 

se manifestar no autos informando que o Executado realizou o 

cumprimento integral do débito.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Considerando o cumprimento integral da obrigação, EXTINGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, II, 

CPC/2015.

7. SEM CUSTAS dada a gratuita da justiça conferida ao autor (fl. 35).

8. Caso haja o bloqueio de quaisquer bens, valores, negativações ou 

pedidos de penhora provenientes desses autos PROCEDA A BAIXA.

9. DETERMINO o desentranhamento do título a ser entregue ao Executado.

10. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

definitivo, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

11. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179384 Nr: 1387-70.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves Arrais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Jerusalem Construções e Consultoria 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Carlos Santos Silva Junior - OAB:21622/MT

 Vistos.

 1. Considerando o teor das certidões de fls. 34 e 86 e a fim de regular a 

marcha processual, DEFIRO o pedido retro (fl. 94)

2. Sendo assim, EXPEÇA-SE EDITAL para a citação dos interessados, 

ausentes, incertos e desconhecidos, bem como os confinantes, que 

encontram-se em local incerto e não sabido, conforme certidão de fl. 34.

 3. INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência de 

conciliação/mediação, que DESIGNO PARA O DIA 05 de MARÇO de 2019, 

às 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

4. Ademais, NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161694 Nr: 2611-14.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Expresso Satélite Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Renato Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Inácio Morais - 

OAB:GO 26.951, FLORENTINO LUIZ FERREIRA - OAB:11932/GO, JOÃO 

NEGRÃO DE ANDRADE FILHO - OAB:17947/GO, Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 Vistos.

 1. Considerando que o Executado, embora devidamente intimado (fl. 314), 

deixou de se manifestar acerca do bloqueio realizado às fls. 303/304, 

DEFIRO o pedido de fl. 308.

 2. Sendo assim, EXPEÇA-SE alvará para a liberação dos valores 

constritos em favor do Exequente, observando-se os dados referentes à 

conta bancária, informados à fl. 308.

 3. Ademais, considerando que a ultima atualização do débito foi feita há 

mais de 09 (nove) meses, INTIME-SE a parte Autora para que indique a 

existência de saldo remanescente à ser quitado pelo Executado, 

apresentando para tal, planilha de cálculo atualizada ou, sendo o caso, 

informe o cumprimento integral da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Após, VENHAM-ME os autos conclusos para as devidas deliberações.

 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162510 Nr: 3733-62.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Fernando Mendes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido de fls. 143/145, uma vez que o feito, que antes 

tramitava como AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, já foi devidamente convertido em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (fl. 123), conforme disposto no art. 4º, do 

Decreto-Lei 911/67, sendo impossível se falar em nova conversão da 

ação.

 2. Ademais, verifico que o processo encontra-se paralisado desde 

AGOSTO do presente ano. Sendo assim, INTIME-SE a parte Exequente 

para que requeira o que entender de direito para o prosseguimento dos 

atos executivos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Não se manifestando o Exequente, desde já DETERMINO a intimação 

pessoal do Autor para que promova o andamento do feito, nos termos do 

item 2 da presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 4 Após, VENHAM-ME os autos conclusos para as devidas deliberações.

 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285785 Nr: 10524-37.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camerino de Azevêdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, DETERMINO a exclusão 

dos dados do Autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito por meio do 

Sistema SERASAJUD, referente ao faturamento de energia elétrica do mês 

de agosto (UC nº6/580574-2 - Título nº 000058054201707, fl.22).17.Ainda, 

a Requerida deverá abster-se de efetuar nova negativação dos dados do 

Autor acerca do débito sub judice, durante o trâmite processual desta 

ação. O descumprimento da medida ensejará a imposição de multa diária 

de R$500,00 (quinhentos reais), a ser revertida em favor do Requerente, 

nos termos do art.537, do CPC.18.DEFIRO o pedido de tramitação prioritária 

do feito, nos termos do art.1.048, I, do CPC e art.71 do Estatuto do 

Idoso.19.DEFIRO o pedido de depósito judicial do valor incontroverso de 

R$143,82 (cento e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), 

correspondente à estimativa da média de consumo de energia elétrica da 

UC nº6/580574-2 para o mês de agosto de 2017. O depósito da referida 

importância deverá ser efetuado pelo Autor no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão.20.CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na 

inicial, e INTIME-A para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO 

para o dia 19 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 13h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).21.Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 22.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172281 Nr: 5171-89.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Antônio Bressan, Iris Maria Perch 

Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RAVANELLO - 

OAB:3291/MT, Juliana Copetti - OAB:OAB/MT15746B, Marcelo Piloto 

Maciel - OAB:MT 8.222-B, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:14394

 Vistos.

1.INTIME-SE pessoalmente o requerente para promover o andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, §1º, CPC/2015.

2.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 18925 Nr: 137-90.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fiorese Neto, EDNAMAR LIMA DO CARMO 

FIORESE, RUDI FIORESE, Therezinha Lorini Fiorese

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112, DALADIER AGI - OAB:464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, NELSON FEITOSA - OAB:3839

 VISTOS.

1. Às fls. 3.427/3.428 o perito nomeado requereu a concessão de 30 

(trinta) dias de prazo para a entrega da perícia.

 2. Diante disso, DEFIRO o pedido de dilação de prazo colacionado às 

3.427/3.428, contudo, em virtude do transcurso do prazo solicitado, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO do expert para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente o laudo pericial.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96898 Nr: 1872-12.2010.811.0004

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Fagotti, Espólio de Basilio Fagotti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vieira Pinzon - 

OAB:11479/MT, Marcella Caroline Gonçalves - OAB:13626/MT, 

MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, Paulo de Morais Almeida 

JR - OAB:13044-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 INTIMEM-SE as partes (Exequente e Executado) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias apresentem pareceres/documentos elucidativos (slips e 

extratos de evolução dos financiamentos rurais, denominados de XER 

712), de modo a sustentar o valor que entenderem devidos/indevidos, nos 

termos do artigo 510 do CPC/2015.24.Decorrido o prazo com, ou sem 

m a n i f e s t a ç ã o ,  v o l t e m - m e  c o n c l u s o  p a r a  u l t e r i o r 

deliberação.25.PROCEDA-SE à reclassificação do processo, 

regularizando a capa dos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.26.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271497 Nr: 1954-62.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCELI FERREIRA DE CUBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Judith Dias Teixeira 

Esteves, Euripedes Luiz Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.DEFIRO o pedido retro (fls. 55/57) e DETERMINO a citação por hora certa 

dos Requeridos E.L.ESTEVES IMOBILIÁRIA, JUDITH DIAS TEIXEIRA 

ESTEVES e EURIPEDES LUIZ ESTEVES, devendo o Oficial de Justiça 
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cumprir todos os passos dos artigos 252 e 253 do CPC/2015.

2.Feita a citação com hora certa, deverá a Escrivã enviar ao Réu, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data da juntada do mandado aos 

autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhes de tudo 

ciência, nos termos do art. 254 do CPC/2015.

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285155 Nr: 10188-33.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Teodoro Leite, Rosalina Moraes Silva 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1.DEFIRO pedido retro e DESIGNO para o DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019 à 

audiência de mediação/conciliação, às 17h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).

2.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.EXPEÇA-SE ofício ao juízo deprecado a fim de informar a nova data e 

horário da realização da audiência. Fica a cargo do representante legal do 

autor proceder com a juntada do ofício à Carta Precatória.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211502 Nr: 10367-69.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Aparecida Nogueira de Araujo Lelis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos.

1. A fim de garantir o fiel exercício do contraditório e da ampla defesa, bem 

como evitar quaisquer futuras alegações de nulidade, INTIME-SE a parte 

Exequente para que se manifeste acerca da impugnação aos cálculos, 

apresentada pelo Executado à fl. 136, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Após, VENHAM-ME os autos conclusos para as devidas deliberações.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187327 Nr: 8151-72.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelice Moreira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela- Defensor 

Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a citação editalícia do Requerido (fls. 57), NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca, como Curador Especial, para 

apresentação da defesa, no prazo legal, nos termos do art. 72, II, do 

CPC/2015.

2. Após, volvam-me conclusos para ulterior deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99330 Nr: 4335-24.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Taveira Lopes, Edilberto Taveira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariane Santos - OAB:5551, 

Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 VISTOS.

1. INTIME-SE o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

quais são e onde estão os bens sujeitos a penhora, sob pena de incorrer 

em ato atentatório a dignidade da justiça e, sendo recalcitrante, comino 

astreinte em 10% do valor atualizado do débito, (art. 774 do CPC/2015).

 2. DETERMINO a inclusão do nome do Executado em cadastros de 

inadimplentes (art. 782, § 3º do CPC/2015).

 3. INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos 

autos o demonstrativo atualizado do débito (art. 798, I, “b” do CPC/2015).

 4. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178384 Nr: 305-04.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A - 03.467.321/0001-99, Lucia Eleuza R. da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - 

OAB:MT-19638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:OAB/MT 5.635, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6.180/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:OAB/MT 

12.546

 VISTOS.

1. Tendo em vista a citação editalícia da Executada (fls. 195/198), NOMEIO 

a Defensoria Pública desta Comarca, como Curador Especial, para 

apresentação da defesa, no prazo legal, nos termos do art. 72, II, do 

CPC/2015.

2. Após, volvam-me conclusos para ulterior deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226758 Nr: 6939-45.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Antônio Balbino de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Antônio Faria Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT

 Vistos.

 1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 
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indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Ademais, RETIFIQUE-SE a capa dos autos para fazer constar o feito 

como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27909 Nr: 301-84.2002.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antônio Rodrigues da Silva, Nilva Rodrigues 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Risalva Dias Leite Carvalho, João Lázaro de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, DENIZE 

REGINA ARAUJO SOARES - OAB:20307 GO, NORMA CELIA RAMOS 

MENDES - OAB:18920/E, PEDRO PAULO BERNARDES TEIXEIRA - 

OAB:7577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Arlete Alves do Nascimento - 

OAB:14024/MT, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, 

IRANI INÁCIO DE LIMA - OAB:8026-A

 Vistos.

1. Tendo em vista a notícia do óbito da parte Executada JOÃO LÁZARO DE 

CARVALHO (fl. 288), SUSPENDO O PROCESSO, nos termos do art. 313, I, 

CPC/2015.

2. INTIME-SE a parte autora para proceder com a devida habilitação do 

espólio ou dos sucessores, no prazo de 02 (dois) meses (art.313, §2º, II, 

CPC/2015).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292810 Nr: 14570-69.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvan Ferreira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 12 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 17h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256071 Nr: 10278-75.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ismael Neves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a, Banco BMG S/A, Banco 

Panamericano S/A, Banco Daycoval S/A, Banco Bonsucesso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Denota-se dos autos que a decisão de fl. 52 determinou a intimação 

pessoal do Requerente, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, o 

que não se verificou no mandado de intimação expedido às fls. 55/56, 

motivo pelo qual a diligência foi infrutífera.

 2. Sendo assim, a fim de regularizar a marcha processual, bem como 

evitar futuras alegações de nulidade, INTIME-SE pessoalmente o 

Requerente, NA FIGURA DO SEU PATRONO CONSTITUIDO, 

observando-se o endereço constante na peça inaugural, para que cumpra 

com o determinado à fl. 43, bem como atualize o endereço da parte 

Autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

 3. Decorrido o prazo, VENHAM-ME conclusos para as devidas 

deliberações.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292640 Nr: 14478-91.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raphaela Toloti Felix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Ferreira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 12 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 16h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 36289 Nr: 296-62.2002.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Marquez Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Marques Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Victor Carlini Fornari - 

OAB:294340

 Vistos.

 1. Considerando que inexiste nos autos a planilha de cálculo atualizada do 

débito, inviável a análise, por ora, do pedido de direcionamento da 

penhora/avaliação apenas à 01 (um) dos 03 (três) imóveis do Executado, 

conforme pugna o Réu à fl. 167.

 2. Sendo assim, INTIME-SE a parte Autora para que instrua o feito com a 

planilha de cálculo atualizada do débito, bem como se manifeste acerca da 

petição encartada à fl. 167, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Não havendo manifestação do Exequente, desde já DETERMINO sua 

intimação pessoal, para que promova o andamento do feito, cumprindo as 

determinações proferidas na presente decisão, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de impossibilidade do prosseguimento da ação.

 4. Após, VENHAM-ME os autos conclusos as devidas deliberações.

 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151970 Nr: 2460-82.2011.811.0004

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

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. A fim de evitar quaisquer alegações de nulidade, bem como garantir o 

efetivo exercício do contraditório e ampla defesa, INTIME-SE o Exequente 

para que se manifeste acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença encartado às fls. 246/296, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, VENHAM-ME 

conclusos para as devidas deliberações.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275358 Nr: 4320-74.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogélio Souza Leguizamon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24331/O

 Vistos.

 1. Considerando que a parte Executada não realizou o depósito referente 

à 30% (trinta por cento) do valor do débito, conforme extrai-se da certidão 

de fl. 52, INTIME-SE a parte Autora para que promova o andamento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Decorrido o prazo, não se manifestando a parte Exequente, desde já 

DETERMINO sua intimação pessoal, a fim de que requeira o que entender 

de direito para o prosseguimento dos atos expropriatórios, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

 3. Após, VENHAM-ME conclusos para as devidas deliberações.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265397 Nr: 16420-95.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderaldo Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - OAB:23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:OAB/MS-379

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido de fl. 121, uma vez que a contestação apresentada 

às fls. 72/118 foi apresentada tempestivamente, conforme certidão de fl. 

119.

 2. Ademais, considerando que houve a arguição de preliminares, 

INTIME-SE a parte Autora para que, querendo, apresente impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Após, decorrido o prazo, VENHAM-ME os autos conclusos para o 

saneamento do feito.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265753 Nr: 16621-87.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues do Couto, Luiz Batista de 

Almeida, Zilmar Rodrigues do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 VISTOS.

 1. Considerando que após a citação, o aditamento da inicial só pode ser 

realizado com a anuência dos Requeridos, INTIMEM-SE os Réus LUIZ 

BATISTA ALMEIDA e SEBASTIÃO RODRIGUES DO COUTO para que se 

manifestem acerca da petição encartada às fls. 71/72, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 2. Ademais, decorrido o prazo da manifestação a que se refere o item 1 

da presente decisão, INTIME-SE o Requerente para que proceda às 

diligências necessárias para a citação do Requerido ZILMAR RODRIGUES 

DO COUTO, ainda não citado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

impossibilidade do prosseguimento do feito.

 3. Após, cumpridas as determinações retro, VENHAM-ME os autos 

conclusos para as devidas deliberações.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292507 Nr: 14413-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Oliveira, Sirlene Alves de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Cynthia Candida 

Pereira - OAB:23329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 

22/01/2019, às 15h00min.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para o adimplemento (art. 335, I c/c art. 701, ambos do 

CPC/2015) ou oposição de Embargos (art. 702, CPC/2015).

4. No mandado deverá constar que, em sendo cumprido, o devedor ficará 

isento de custas e honorários advocatícios (art. 701, § 1º, CPC/2015). 

Conste, ainda, que não sendo pago o débito e se não forem oferecidos 

embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, §2º, CPC/2015).

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292108 Nr: 14235-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fabio Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo, descrito na inicial às fls. 04vº, qual 

seja: 1) VEÍCULO, marca: VOLKSWAGEN, modelo: VOYAGE CITY 

(URBAN) 1.6 8 V G6 TFLEX 4P, cor: BRANCA, ano/fabricação: 2014/2015, 

chassi: 1255093533, placa: OOF8951, RENAVAM: 1255093533. 10.Após, 

CITE-SE a parte Requerida para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §

§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação que lhe foi dada 

pela Lei 10.931/04.11.O veículo ficará depositado com os representantes 

legais do Autor.12.Caso os representantes legais do Autor não levantem o 

bem logo após a apreensão, estes ficarão a cargo do depositário deste 

Juízo, devendo o Requerente ressarcir eventuais gastos na manutenção 

do objeto apreendidos.13.CONCEDO ao oficial de Justiça a prerrogativa 
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insculpida no art. 212, §2º, CPC/2015.14.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292766 Nr: 14543-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Dracena Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayara Gabrielle Balbino Rodrigues Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 

22/01/2019, às 14h30min.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para o adimplemento (art. 335, I c/c art. 701, ambos do 

CPC/2015) ou oposição de Embargos (art. 702, CPC/2015).

4. No mandado deverá constar que, em sendo cumprido, o devedor ficará 

isento de custas e honorários advocatícios (art. 701, § 1º, CPC/2015). 

Conste, ainda, que não sendo pago o débito e se não forem oferecidos 

embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, §2º, CPC/2015).

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276130 Nr: 4819-58.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BUENO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM Construções Elétricas Transportes e 

Logísticas Ltda, Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Tendo em vista que um dos Requeridos não foi citado, REDESIGNO a 

audiência de mediação/conciliação, para o dia 22 de JANEIRO DE 2019, às 

14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. INTIME-SE a parte autora para se manifestar acerca do atual endereço 

do Requerido, sendo que restou infrutífera a tentativa de citação (fl. 41 v).

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287105 Nr: 11295-15.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Estênio Henrique de Souza

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Esta ação tramitará pelo rito comum.

2. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, INTIMEM-SE as partes para comparecerem em 

audiência de conciliação DESIGNADA PARA O DIA 18 DE MARÇO DE 

2019, às 09h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289081 Nr: 12458-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deniscley Gomes Winter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, 

ajuizada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 

face de DENISCLEY GOMES WINTER.

2. Aduz o requerente que concedeu ao requerido um financiamento no 

valor de R$ 26.261,06 a ser restituído por meio de 36 (trinta e seis) 

parcelas mensais, no valor de R$1.118,21, com vencimento final em 

11/03/2019. Em garantia o Requerido transferiu um veículo em alienação 

fiduciária.

3. A inicial veio instruída pelos documentos constantes às fls. 06/14, dos 

quais se destacam: o comprovante do pagamento de taxa judiciária (fls. 

24) e a notificação extrajudicial (fls. 06/07).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. O sucesso do pleito liminar depende exclusivamente da demonstração e 

comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, consoante comando 

legal extraído do art. 3º do Decreto Lei 911/69.

5. No que tange à comprovação da mora, constata-se a juntada do Aviso 

de Recebimento (AR).

 7. Dessa forma, imperiosa a concessão da medida liminar, haja vista a 

presença dos seus requisitos autorizadores.

DISPOSITIVO.

 8. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo, descrito na inicial à fl. 04, marca e 

modelo TOYOTA COROLLA SEDAN FLEX GLT 1.8, ano fabricação 2011, 

placa JIS3152, chassi 9BRBL42E9C4701688, cor PRETA.

9. Executada a liminar, CITE-SE o requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

10. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

11. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido.

12. CONCEDO ao oficial de Justiça a prerrogativa insculpida no art. 212, 

§2º, CPC/2015.

13. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288230 Nr: 11980-22.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaelly Thendara Parreira Ribeiro

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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1. Esta ação tramitará pelo rito comum.

2. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, INTIMEM-SE as partes para comparecerem em 

audiência de conciliação DESIGNADA PARA O DIA 18 DE MARÇO DE 

2019, às 08h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288788 Nr: 12301-57.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Batista Coelho

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Esta ação tramitará pelo rito comum.

2. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, INTIMEM-SE as partes para comparecerem em 

audiência de conciliação DESIGNADA PARA O DIA 18 DE MARÇO DE 

2019, às 08h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288789 Nr: 12302-42.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erasmo Pedro da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Esta ação tramitará pelo rito comum.

2. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, INTIMEM-SE as partes para comparecerem em 

audiência de conciliação DESIGNADA PARA O DIA 18 DE MARÇO DE 

2019, às 08h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292302 Nr: 14337-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabrás S/A Indústrias Químicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa e Vieira LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELICIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:246281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Cumpra-se conforme deprecado. Após o cumprimento, devolva-se à 

comarca de origem.

 2. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287450 Nr: 11526-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUGANTI TURISMO EMPREEN. IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Patrício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - 

OAB:11750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. RECEBO o aditamento à inicial para inserir ao polo ativo da demanda 

EDUARDO NERY FUGANTI, CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI 

PEREIRA, JOSÉ CARLOS FUGANTI, LUCIANA OLIVEIRA FUGANTI e o 

ESPÓLIO DE NERY FUGANTY.

2. Tendo em vista manifestação de fls. 40/42, HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015.

3. CUSTAS pelo Requerido.

 4. Expeça-se o necessário. Após, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações devidas.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271448 Nr: 1925-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção Luz, Luiza Moreira da Luz, 

Aluizio Gabriel de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando que a certidão de fl. 53 não discorre acerca da citação 

dos Executados, DEFIRO o pedido retro (fl. 56).

 2. Dessa forma, EXPEÇA-SE novo mandado para o efetivo cumprimento 

da citação dos Executados, JOSÉ ASSUNÇÃO MOREIRA LUZ, LUIZA 

MOREIRA DA LUZ e ALUIZIO GABRIEL DE MORAIS, observando-se que o 

Exequente já promoveu o pagamento da nova diligência à fl. 57.

 3. Ademais, no tocante à representação do Oficial de Justiça, SANDRO 

BATISTA PITALUGA, saliento que, havendo interesse da parte Exequente 

em representar o Meirinho perante a Diretoria do Foro, não há 

necessidade de deliberações deste Juízo, considerando que existem 

meios aptos à satisfazerem sua pretensão na via administrativa.

 4. No mais, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63814 Nr: 6837-72.2006.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rocha de Sousa - Me, José Rocha de 

Sousa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido retro (fl. 166), uma vez que incumbe a parte 

Exequente manifestar seu interesse no bem apresentado pelo Executado, 

devendo, caso haja interesse, promover por si só as diligências 

necessárias na via adminstrativa para a prévia averiguação do estado do 

imóvel oferecido como garantia à execução.

2. Sendo assim, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicando o interesse no bem ou requeira o que 

entender de direito para o prosseguimento dos atos executivos.

 3. Decorrido o prazo, havendo manifestação, VENHAM-ME conclusos 

para as devidas deliberações ou, não havendo, desde já, DETERMINO a 

intimação pessoal da parte Autora para que promova o andamento do feito 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15678 Nr: 1883-61.1998.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGENOR DOS SANTOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte Embargada para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da petição encartada às fls. 607/612.

2. Decorrido o prazo, VENHAM-ME os autos conclusos para as devidas 

deliberações.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271269 Nr: 1791-82.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Wa'Utomorewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Maurício Almeida - 

OAB:10445/MT

 VISTOS.

1. A parte Requerida em preliminar de contestação impugnou a concessão 

da gratuidade da justiça, todavia, não trouxe aos autos nenhum elemento 

de prova capaz de contraditar a declaração firmada pela Autora e, nem 

tampouco, modificar o entendimento deste Juízo.

2. Desta feita, REJEITO a preliminar e MANTENHO os benefícios da 

gratuidade da Justiça, já deferidos à parte Autora (fls. 44).

3. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. Verificando a possibilidade de julgamento antecipado do feito, por se 

tratar de matéria de fato e de direito, não necessitando de dilação 

probatória, INTIMEM-SE as partes acerca desta decisão, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, com prazo de 05 (cinco) dias.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290690 Nr: 13422-23.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DIST DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Cimarelli Sobrinho, Edneia 

Aparecida Simarelli Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:192051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Considerando que cabe à parte autora instruir a inicial com os 

documentos essenciais para prosseguimento da ação, deve ser acostada 

aos autos o memorial descritivo e a planta do imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, atendendo o que preconiza o art. 320 do CPC/2015, sob 

pena de indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, CPC.

 2. Assim, em atenção ao princípio da cooperação, FACULTO a emenda da 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Ademais, em atenção ao que preceitua o art. 292, inciso IV do 

CPC/2015, RETIFIQUE-SE a capa dos autos fazendo constar como novo 

valor da causa o valor venal do imóvel, R$10.000,00, conforme documento 

disponível á fl. 23 v, e INTIME-SE também a Requerente para que recolha 

eventuais custas remanescentes.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271848 Nr: 2183-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a postulação de fls. 34/35, DEFIRO o parcelamento das 

custas processuais em 06 (seis) vezes, com fundamento no art. 98, §6º 

do CPC/2015. Ressalta-se que a parcela deverá ser depositada em juízo 

até o dia 10 (dez) de cada mês.

2. Com relação ao referido parcelamento, deverá presente decisão ser 

encaminhada Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio 

Tribunal de Justiça para registro e demais providências necessárias, 

conforme estabelecido no Ofício Circular nº. 04/2018/GAB/J-Aux, de 

06.03.2018, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. Ademais, CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias 

(art.829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à 

penhora, caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, 

§2º, do CPC/2015.

4. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

5. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

6. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

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

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

7. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235441 Nr: 11607-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Máquinas Aagricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

art. 321 do CPC/2015 traga aos autos os cheques que constam ás fls. 

30/35 em sua via original, por ser requisito essencial à formação válida da 

ação monitória, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada, 

bem como afastar a hipótese de circulação do título.

 2. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido de fl.84.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277196 Nr: 5538-40.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA OLANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Antunes Teixeira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de notificação judicial ajuizada por JOÃO BATISTA OLANDA 

em face de JOÃO BOSCO ANTUNES TEIXEIRA NETO.

2. Segundo o Requerente, este firmou com o Notificado contrato particular 

de compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Triângulo, e que 

ao tentar adimplir com o terceiro pagamento acordado, o Requerido se 

negou a receber, suspendendo o negócio celebrado.

3. Assim, requer a notificação judicial do Requerido para que sejam 

cumpridas as obrigações acordadas, com consequente finalização do 

negócio celebrado.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. A notificação judicial é procedimento de caráter preventivo, consistente 

na manifestação formal da vontade, com o objetivo de prevenir 

responsabilidades e eliminar a possibilidade de alegação futura e 

ignorância, não tendo outra consequência jurídica que não a de dar a 

conhecer, ao destinatário, seu teor.

6. Segundo o art. 726, CPC/2015:

“Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a 

outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas 

participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu 

propósito.”

7. Diante do exposto, DEFIRO os pedidos formulados na inicial.

8. EXPEÇA-SE o competente mandado de notificação, a fim de cientificar o 

Notificado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o cumprimento 

da obrigação aduzida pelo Notificante.

9. Após, PROCEDAM-SE às baixas e anotações necessárias e à entrega 

dos autos à parte Requerente (art. 729, CPC/2015).

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286879 Nr: 11164-40.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. M. Investimentos Farmacêuticos Ltda, Gercy Alves 

Martins Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius da Silva Oliveira - 

OAB:40859 / GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Dessa forma, ante a ausência dos requisitos legais, recebo os 

presentes embargos SEM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, nos exatos 

termos do artigo 919, § 1º, CPC. 15.Feitas tais considerações, INTIME-SE o 

embargado para que oponha impugnação no prazo legal, nos termos do 

art.920, do CPC.16.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272247 Nr: 2460-38.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Marques de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adelino de Sousa Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeir Ribeiro de Jesus - 

OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de suspensão dos autos pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, conforme requerido à fl. 50.

2. Decorrido prazo da suspensão, INTIME-SE a Requerente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267401 Nr: 17598-79.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weringtonn Cardoso de souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 

21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte Exequente para que, querendo, manifeste-se acerca 

da impugnação ao cumprimento de sentença, encartada às fls. 67/75, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Após, VENHAM-ME conclusos para as devidas deliberações.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292652 Nr: 14484-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, ajuizada 

pelo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face 

de PAULO CÉSAR DA SILVA.

2.Aduz o requerente que celebrou com o requerido, Contrato de 

Financiamento sob o nº 20026445635, no importe de R$ 31.766,05 (trinta e 

um mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinco centavos), com 

pagamento parcelado consecutivamente em 48 (quarenta e oito) meses, 

recebendo como garantia fiduciária o bem descrito na inicial.

3. A inicial veio instruída pelos documentos constantes, dos quais se 

destaca a cédula de crédito bancário, notificação extrajudicial (fls. 

13v/16).

 4.É O RELATÓRIO. DECIDO.

5.Precipuamente, constata-se na petição inicial ausência da comprovação 

da mora, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, uma vez 

que compulsando os autos, nota-se o encarte da notificação extrajudicial 

(fls. 16), porém sem o devido aviso de recebimento (AR). O autor apenas 

instruiu sua petição com uma captura de tela obtida no site dos Correios.

6.Dessa forma, para que não seja extinto o processo sem julgamento do 

mérito, em virtude da ausência de comprovação da mora, conforme 

exigência do art. 3º c/c § 2º do art. 2º, ambos do Decreto-Lei nº 911/69, 

revela-se inequívoca a necessidade de emenda da inicial, estabelecendo 

assim o preenchimento dos requisitos imprescindíveis.

7.Diante do exposto, FACULTO a emenda da exordial, nos termos do art. 

321 do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, para que junte aos autos o aviso de recebimento 

da carta registrada.

 8.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192118 Nr: 11770-10.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Cleunice Dias Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Judith Dias Teixeira 

Esteves, Euripedes Luiz Esteves, Marcos José Zampieri, Juliana Silveira 

Carvalho, Rafael Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:181581, Peter Joy Sousa das Dores - 

OAB:16.485, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 Vistos.

DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DÊ-SE vistas à 

parte autora para apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, FIXO O PRAZO COMUM DE 20 DIAS para apresentação das 

ALEGAÇÕES FINAIS pelos requeridos. Apresentadas as alegações finais, 

voltem-me conclusos para sentença. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254115 Nr: 9034-14.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. V. Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. BANCO BRADESCO S/A postula a conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução, nos termos do artigo 4°, do Decreto-Lei 

nº 911/69, conforme petição de fls. 88/92.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Compulsando os autos, entendo que estão presentes os requisitos 

legais, pois, conforme certidão de fl. 75, o bem pretendido não foi 

encontrado, não havendo informações acerca do paradeiro do Requerido. 

Assim, com fundamento no artigo 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

CONVERTO A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO.

4. Proceda a Secretaria às necessárias anotações, inclusive no 

distribuidor, e retifique a autuação e registro cartorário.

5. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

6. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

7. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

8. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

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

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

9. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161128 Nr: 1960-79.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Espólio de Rosalvo Nogueira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmiro Ferreira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - 

OAB:4625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 VISTOS.

1. Decorrido o prazo de suspensão de fls. 164, INTIME-SE a parte 

Exequente, na pessoa da Inventariante, para que promova o andamento 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258173 Nr: 11610-77.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronivon Parreira das Neves, SELMA PARREIRA 

ALMEIDA NEVES, Izelma Parreira das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rosalvo Nogueira de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA 

- OAB:4625/MT

 VISTOS.

1. A veracidade e consistência das informações constantes nos 

Embargos de Terceiro serão devidamente analisadas por ocasião do 

julgamento do feito, motivo pelo qual, REJEITO a preliminar arguida pelo 

Embargado.

2. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

3. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. PROCEDA-SE à regularização do tipo de ação nos cadastros e na capa 

dos autos.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290585 Nr: 13371-12.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Ângelo de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Dessa forma, ante a ausência dos requisitos legais, recebo os 

presentes embargos SEM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, nos exatos 

termos do artigo 919, § 1º, CPC. 14.Feitas tais considerações, INTIME-SE o 

embargado para que oponha impugnação no prazo legal, nos termos do 

art.920, do CPC.15.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292593 Nr: 14450-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Oliveira Costa, João Inácio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. INTIME-SE a parte autora para instruir a inicial com a cédula de crédito 

bancário original de fls.29/35 no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial com fulcro no art. 321.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292777 Nr: 14551-63.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Yonara Roberta Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. 9. CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE para audiência de conciliação/mediação 

que DESIGNO PARA O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 16h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO)10. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 

8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.11. Não havendo a composição 

ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência 

terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 12. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, §3º, CPC/2015.13.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5742 Nr: 1230-30.1996.811.0004

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE BARROS DUTRA, MARINETE BARROS 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Galego Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE - OAB:6404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 3.Tendo em vista que o processo de cumprimento de sentença se 

delonga no tempo apesar de todos os esforços infrutíferos empreendidos 

pelo Exequente para garantir o cumprimento de sentença, DEFIRO pedido 

retro e DETERMINO a suspensão da CNH do Executado, com fulcro no art. 

139, IV do CPC 4.OFICIE-SE o DETRAN para proceder à suspensão, 

devendo fazer constar resposta do cumprimento nos autos no prazo de 

15 (quinze) dias.5.Após, INTIME-SE a parte Exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.6.RETIFIQUE-SE a capa dos autos, uma vez que o 

processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença.7.Expeça-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190717 Nr: 10824-38.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eilon Silva Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim, Cláudio Salles Picchi, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis 

Ltda, João Marcelo Passaglia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 26. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas a serem 

produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.27. Após, voltem-me os autos 

conclusos.28.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173913 Nr: 7157-78.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Macedo Saporiti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Sergio Nieri, Joaquim Antonio de Almeida 

Prado, Alice Mello de Almeida Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as informações de fls. 128 de que não houve a localização 

da missiva de fls. 110, certifico que deixo de cumprir o item 1 do despacho 

de fls. 118.

 Nos termos do despacho de fls. 118, procedo a intimação da parte autora 

para indicar as provas que pretende produzir no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267952 Nr: 17974-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. Ferreira Carmo, Said Hamida Carvalho, 

Hildeson Ferreira do Carmo, Suhaila Abder Rahim Mohammd, Raifa Ribeiro 

Hamida do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16651 Nr: 1816-96.1998.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Matias, Elisabeth Martins Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto de Freitas Filho, Lilian Limongi de 

Freitas, Peugeot do Brasil Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A, Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RAMOS DE 

CARAVALHO - OAB:86.289, FLAVIA PEREIRA DE MORAIS - 

OAB:300.309, GABRIELA DE PAIVA LEITE DIAS - OAB:156.729

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud positivo/executado(a)

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou frutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimado o(a) executado(a) a se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do §3º, do artigo 854, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230395 Nr: 9321-11.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Antonio de Assis Costa 

Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 172750 Nr: 5849-07.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bolivar Rezende Lisboa - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84314/Sp, Márcio F. Arruda - OAB:15329/mt

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286859 Nr: 11146-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Joaquim Neto - Me, Eduardo Joaquim 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimado a parte autora, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258808 Nr: 12018-68.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159521 Nr: 12526-24.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Coelho de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Barbosa da Silveira, Nair Toshiko 

Koguchi da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rafael Zílio Renofio - 

OAB:SP 225.281, Ramon Fonseca Carvalho - OAB:MT 16.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILIAN JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:3.110-GO, Willian José dos Santos - OAB:3110/GO

 Diante do termo de penhora expedido nos autos, procedo a intimação da 

parte autora para comparecer no Cartório de Registro de Imíveis de Barra 

do Garças para recolher os emolumentos necessários para abervação da 

penhora na matrícula do imóvel penhorado, no prazo de 15 dias, sob pena 

de devolução do termo sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263437 Nr: 15136-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer, 

IZILDA MITTERSTAINER PIFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$200,00(duzentos reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação, 

como forma de complemento de diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159521 Nr: 12526-24.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Coelho de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Barbosa da Silveira, Nair Toshiko 

Koguchi da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rafael Zílio Renofio - 

OAB:SP 225.281, Ramon Fonseca Carvalho - OAB:MT 16.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILIAN JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:3.110-GO, Willian José dos Santos - OAB:3110/GO

 IMPULSIONAMENTO – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS DA PENHORA 

ATRAVÉS DE ADVOGADO

Nos termos do Art. 841 do CPC, o qual dispõe que : "Formalizada a 

penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o 

executado.§ 1º A intimação da penhora será feita ao advogado do 

executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.", 

procedo a intimação dos executados na pessoas de seus advogados, 

acerca da penhora realizada, conforme se verifica no termo de penhora 

de fls. 260.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252891 Nr: 8296-26.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agroindustrial dos Produtores do Sudoeste 

Goiano - COMIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Vieira Paranaiba 

Queiroz - OAB:24230/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: "Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas das cartas 

precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do Estado de 

Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante. § 2º 

Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta precatória, 

intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283443 Nr: 9162-97.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas 

dos Vestuários e Confecções, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOBSUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto Bontempo Brum Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: "Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas das cartas 

precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do Estado de 

Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante. § 2º 

Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta precatória, 

intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158435 Nr: 11051-33.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Edson Penedo de Carvalho

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

OAB:GO/22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: "Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas das cartas 

precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do Estado de 

Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante. § 2º 

Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta precatória, 

intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79696 Nr: 3127-73.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira, Zeila Maria Mulinari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521, 

Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora/exequente, via matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 

(quinze) dias, sobre a petição e documentos juntados às fls. 364/368.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90291 Nr: 4141-58.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walteir Carneiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação das partes acerca 

da perícia designada nos autos, que realizar-se-á no dia 10 de dezembro 

de 2018 às 13 horas, no escritório da Forense Lab, localizado no Edifício 

Helbor Dual Business Office, sala 1405, na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, 

Bairro Alvorada, Cuiabá - MT, CEP 78048-250, pelo perito Dr. Jaime Oliveira 

Aguiar (CRM/MT 4819).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220019 Nr: 2841-17.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emiliano Abraão Sampaio Novais, Fernando 

Sampaio Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:8767/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 Nos termos do despacho de fls. 133, procedo a intimação da parte 

requerida para que se manifeste e proceda o depósito nos autos, no 

prazo de 05 dias, dos honorários periciais informados em fls. 167, no valor 

de R$ 18.000,00 ( dezoito mil reais), sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205153 Nr: 6679-02.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aparecido Gomes da Silva, Priscila 

Assencio da Silva, Veridiana Assencio Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Nos termos da CNGC e nos termos da petição de fls. 91 o qual informou o 

óbito de Aparecido Gomes da Silva, impulsiono os autos e procedo a 

intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267620 Nr: 17759-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina Caldeira Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 
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secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial. Se, no cumprimento da 

determinação supra, a parte requerer desentranhamento para nova 

diligência ou a expedição de carta precatória, fica desde logo deferida, 

desde que haja prazo suficiente para o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282897 Nr: 8816-49.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Libório Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEL, Celg - Centrais Elétricas de Goiás S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Jorge Machado - 

OAB:GO/51.176-A, Jayme Soares da Rocha Filho - OAB:51.175-A/GO, 

Joel Costa de Souza - OAB:GO/51.177-A, TAKECHI IUASSE - 

OAB:6113-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 499 Nr: 150-02.1994.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, J. & V. SERVIÇOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIS RIBEIRO

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

- OAB:MT 16.691-A, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO TOMAZELLI - 

OAB:102715/SP

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos. Dessa forma, impulsiono os autos para que se 

proceda a intimação da parte exequente (via DJE), para que de 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Barra do Garças, 23 de novembro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75240 Nr: 8243-94.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane dos Anjos Almeida Me, Cristiane dos 

Anjos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, Daniele Izura da Silva Cavallari Rezende - 

OAB:MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Renajud que foram acostadas, impulsiono o feito para que 

seja intimada a parte autora a se manifestar, em 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender cabível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168235 Nr: 11263-20.2012.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Andrade Santos, Espólio de Joneiler 

Andrade Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tuboplas Indústria e Comércio de Tubos Ltda - 

03.636.975/0001-07

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835, NEILE ANDRADE SANTOS - OAB:5167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 Certifico que, cumprindo determinação judicial de fls. 157, consultando o 

SINCON DJ, fora constatado que há valores depositados nos autos, 

conforme extrato anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210412 Nr: 9789-09.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Feitosa & Paulio de Freitas Ltda, Rosangela 

Paulino Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weicolo Comercio de Veículos Ltda, Renault do 

Brasil S/A, Cláudio Furtdo da Cruz Jobim, DFEVALI PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido retro (fl. 194/195), tendo em vista que a parte 

Autora não demonstrou estarem esgotadas as possibilidades de 

localização da empresa Requerida.

 2. Ademais, tendo em vista que cabe à parte Exequente promover a 

citação do Executado (art. 240, §2º, CPC/2015), INTIME-SE-A para que 

promova a citação do Devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

impossibilidade do prosseguimento do feito e consequente extinção da 

ação, nos moldes do disposto no art. 485, III, §1º, do CPC/2015.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222340 Nr: 4249-43.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Moura da Silva Eireli-ME, Gecimar Moura da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de duas diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação e demais atos, no valor total de R$ 

36,00 (trinta e seis reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para 

emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, 

no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264466 Nr: 15808-60.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXMAR CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a consulta realizada junto ao sistema Infojud, 

conforme fl. 43 e, em cumprimento a decisão de fl. 42, impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 

10 dias, manifeste de forma específica acerca do endereço que entende 

correto para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, requer os 

atos necessários ao deslinde do feito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67992 Nr: 1528-36.2007.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Batagin Sobrinho, Emilio Carlo Nogueira 

Batagin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYCURGO LEITE NETO - 

OAB:1530-A/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, nos 

termos da decisão de fls.126, para se manifestar, no prazo de 05 ( cinco) 

dias, sobre às fls.241/243 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280413 Nr: 7418-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a certidão de fl. 50, informando que o 

comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça não 

acompanhou a petição de fl. 49 e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora via DJE, para efetuar o 

depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), devendo 

acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290571 Nr: 13361-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocimar Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1)Certifico que, tendo em vista a informação do Cartório Distribuidor de fl. 

03 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da 

Tabela ( C )- Distribuidor e Contador não oficializado, no valor de R$ 45,41 

a ser depositado na agência do Banco do Brasil S/A, agência 7.140-4, 

conta corrente 52.600-2, em nome do favorecido Cartório Distribuidor, 

comprovando nos autos o devido pagamento.

2)Impulsiono também os presentes autos para intimação da exequente, 

também via DJE, para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de 

Justiça para a zona rural da cidade de General Carneiro/MT, para 

cumprimento da carta precatória servindo como mandado de avaliação, 

devendo ser paga a quantia de R$ 2,50 o quilômetro rodado, devendo ser 

considerado ida e volta, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para 

emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, 

no prazo de cinco dias.

3)Procedo a intimação do exequente, em cumprimento a decisão de fl. 09, 

verso, para que emende a inicial em consonância com o art. 798 do CPC, 

uma vez que não juntou aos autos o título executivo extrajudicial. Deverá 

ainda encartar aos autos comprovante atualizado de sua situação 

tributária para figurar no pólo ativo da demanda, documento este expedido 

pela Junta Comercial. Além de juntar aos autos o demonstrativo do débito 

atualizado até a data de propositura da ação, bem como a matrícula do 

imóvel a ser avaliado, no prazo de 5 dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186038 Nr: 7110-70.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. A. de Carneiro - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 114, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150369 Nr: 10085-07.2010.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto, Marizete Batista 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIZETE BATISTA ROSA, Cpf: 

28431731168, Rg: 285.017, solteiro(a), vendedora ambulante. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

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

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A requerente ingressou com a presente Ação de 

Usucapião em desfavor da requerida, alegando que possui de forma 

mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de dono, há mais de 14 anos, 03 

lotes de terra situados nesta cidade, sendo: Lotes 16, 17 e 18 da quadra 

88, do loteamento denominado Jardim Nova Barra, todos com área de 

450,00m². Diante do exposto, REQUER a citação do Requerido e dos 

confinantes, citação por edital de terceiros interessados, intimação das 

Fazendas Públicas, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e, ao 

final o julgamento procedente da ação para que lhe seja outorgado o 

domínio em relação ao imóvel supramencionado, servindo a sentença 

como título para transcrição no Registro de Imóveis competentes.

Despacho/Decisão: Vistos.I - Citem-se, pessoalmente os requeridos, com 

o prazo de 15 dias (CPC, art. 297), as pessoas em cujo nome estiverem 

transcritos os imóveis, e, por edital, com o prazo de 30 dias, os 

confinantes e os interessados ausentes incertos e desconhecidos (CPC, 

artigos 924 e 232, IV).II - Cientifiquem-se para que manifestem eventual 

interesse na causa a União, o Estado e o Município, encaminhando-se a 

cada ente, cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.III – 

Notifique-se o Ministério Público.IV– Intime-se.V - Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 
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Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 07 de novembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288741 Nr: 12273-89.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMNP, BNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz de Freita Costa Amadio 

- OAB:9707-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 23, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273788 Nr: 3416-54.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCR, MEdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GACdCN, KRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nubbia Camila Nunes Paiva - 

OAB:22484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Antônio João Ferreira Iglesias - OAB:MT 

3.166-A, CINTIA ARBUÉS NERY DA SILVA - OAB:9.923-B, Corinta 

Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040, Leonardo André da Mata - OAB:MT 

9.126, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, 

ROSIMEIRE CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 104 e CONTESTAÇÃO de fls. 107/133, prazo 

QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232703 Nr: 11001-31.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSF, DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

petição/documento de fls. 86/89, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287402 Nr: 11500-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdsS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Mendonça Marques - 

OAB:MT 1.460-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259715 Nr: 12700-23.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdSM, LÁdST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nohana Moraes de Oliveira - 

OAB:GO 47.203

 DELIBERAÇÃO

Vistos.

Trata-se de ação de alimentos que teve seu curso regular até a presente 

data. As partes diretamente fizeram acordo que se vê acima. O Ministério 

Público foi favorável. Não havendo razões legais para deixar de 

homologar o acordo, considerando razoável os seus termos em prol dos 

interesses dos menores, chancelo a composição para homologar o 

extinguir o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, 

“b” do Código de Processo Civil.

Custas pela assistência judiciaria. Sem honorários.

 Os presentes saem intimados.

 Registra-se. Cumpra-se.

 Transitando em julgado, ao arquivo.

 Nada mais havendo, eu, Othon Bueno Furquim, _____________, 

estagiário, nomeado escrivão ad hoc, lavrei e vai por mim assinado.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 292105 Nr: 14232-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KDGdC, CSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora e, consequentemente, DEFIRO a 

expedição de Autorização de Viagem à adolescente KAREM DANIELA 

GOIVEIA DA COSTA para Cidade do Porto, Portugal, cujas passagens 

estão reservadas com ida prevista para o dia 30.11.2018, cabendo à 

genitora o dever de empreender os esforços necessários para que o 

traslado ocorra com a máxima segurança, especialmente pela idade do 

passageiro e distância a ser percorrida, resolvendo o mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC c/c arts. 83 e 84 do ECA. Expeça-se o competente 

Alvará. Ciência ao Ministério Público. Sem custas e honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

anotações necessárias e, após, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 28 de novembro de 

2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239197 Nr: 15646-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFZ, RFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Rafael Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA 

- OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526-MT

 DELIBERAÇÃO

Vistos.

Trata-se de ação de alimentos que teve seu curso regular até a presente 

data. As partes diretamente fizeram acordo que se vê acima. O Ministério 

Público foi favorável. Não havendo razões legais para deixar de 

homologar o acordo, considerando razoável os seus termos em prol dos 

interesses dos menores, chancelo a composição para homologar o 

extinguir o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, 

“b” do Código de Processo Civil.

Providencie o levantamento dos valores depositados como requerido a fls. 

128.

Custas pela assistência judiciaria. Sem honorários.

 Os presentes saem intimados.

 Registra-se. Cumpra-se.

 Transitando em julgado, ao arquivo.

 Nada mais havendo, eu, Othon Bueno Furquim, _____________, 

estagiário, nomeado escrivão ad hoc, lavrei e vai por mim assinado.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251418 Nr: 7274-30.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Alves de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divair Laureano Marques, Bruna Marques 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 7274-30.2017.811.0004 – Código 251418

Vistos.

Primeiramente, promova-se o desapensamento dos autos, tendo em vista 

que a questão que esta ação versa não é hipótese de reunião aos autos 

de inventário (código nº 245081), haja vista que não se enquadra a 

nenhuma das possibilidades previstas em lei, especialmente àquelas 

dispostas nos artigos 54 e seguintes do Código de Processo Civil, as 

quais dizem respeito à conexão e continência.

Proceda-se a citação da parte ré no endereço informado às fls. 75.

 Designo nova sessão de conciliação/mediação para o dia 06 de fevereiro 

de 2019, às 08h30min (MT).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290765 Nr: 13451-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 13451-73.2018.811.0004 - Código 290765Vistos.Preenchidos 

os requisitos necessários constantes nos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil, recebo a peça exordial.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do artigo 99, §3º, CPC/2015.Processem-se em segredo de justiça, 

nos termos do art. 189, II, CPC/2015.CITE-SE a parte requerida, no 

endereço constante na inicial, e a intime para audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 23 de janeiro de 2019, às 

13h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer acompanhadas de 

seus advogados, sendo que a ausência injustificada de qualquer destas 

acarretará a aplicação de multa.Saliento que o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurando ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, 

CPC/2015).Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação.No que 

tange à tutela de urgência vindicada, não há demonstração nos autos de 

que a parte ré percebe renda mensal fixa ou um quantum por este 

auferido. Destarte, FIXO os alimentos provisórios à razão de 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo vigente no país, que deverão ser adimplidos 

mediante deposito na Conta Poupança de n° 00082196-8, agência 1308, 

operação 013, do Banco Caixa Economia Federal, sob titularidade da 

genitora do infante, até o dia 10 (dez) de cada mês, em consonância com 

o disposto no art. 4º da Lei 5.478/68, tendo em vista o conjunto probatório 

dos autos.Diante dos fatos narrados na exordial, no que tange a guarda 

do infante, FIXO a guarda provisória em favor de sua genitora Sr. Patrícia 

Silva Figueiredo.INTIME-SE o Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 

2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283037 Nr: 8907-42.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Nº 8907-42.2018.811.0004 – Cód. 283037

Vistos.

Tendo em vista os documentos anexados as fls. 72/74, o requerente não 

faz jus à concessão da gratuidade da justiça, tampouco ao parcelamento 

das custas.

INDEFIRO o pedido de fls. 250.

DETERMINO a intimação da parte autora para, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, pagar o valor das custas processuais e 

taxa da tabela “c” do cartório distribuidor.

 Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239460 Nr: 15860-90.2016.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Sidney 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos constantes na inicial e 

improcedentes aqueles contidos em reconvenção, de modo que decreto o 

divórcio de Paulinho Araújo de Oliveira e Rosane dos Santos e partilho o 

patrimônio (bens e dívidas) percebido na constância do matrimônio regido 

sob a comunhão parcial de bens, na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada uma das partes, o que compreende:a) Um lote de terras 

situado na zona urbana do município de Barra do Garças/MT, no 

loteamento denominado Jardim Nova Barra do Garças, lote nº 07 (sete), 

quadra 285, com área de 450,00 m², de matrícula nº 56.873, de fls. 21 e 
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60.b) Um veículo GM/Corsa Sedan 2002/2003, placa KES-0167, RENAVAM 

007845788, de fls. 16.c) Uma motocicleta Yamaha YBR125 Factor, ano 

2008/2009, placa NJN-4119, de fls. 132.Por consequência, na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.Condeno a ré ao pagamento dos custos 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

causa. Entretanto, deve se observar a condição suspensiva de 

exigibilidade da justiça gratuita, ao teor do § 3º do artigo 98 do Código de 

Processo Civil, uma vez que concedo à ré o benefício.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

costume.Publ ique-se.Regist re-se. In t ime-se.Cumpra-se.Barra  do 

Garças/MT, 12 de novembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173880 Nr: 7116-14.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, informar se 

houve o recebimento do RPV ( Requisição de Pequeno Valor) e do 

Precatório expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60078 Nr: 3300-68.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heronides José Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, informar se 

houve o recebimento do RPV ( Requisição de Pequeno Valor) expedido 

nos autos.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 199717 Nr: 3552-56.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Costa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 27.11.2018, às 17hrs26min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Presente o reeducando. Apresentada a justificativa. Após, o MM. Juiz 

decidiu: “1. Mantenho o regime do reeducando, dispensando o 

cumprimento da prestação pecuniária, incluindo o comparecimento mensal 

em juízo por mais 04 (quatro) meses.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 163349 Nr: 4829-15.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnilton dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 26.11.2018, às 17hrs26min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Presente o reeducando. Apó, o MM. Juiz decidiu: “1. Designo audiência de 

custódia para 27.11.2018, às 18hrs (MT). 2. Solicite-se junto à Comarca de 

Aragarças – GO, informações quanto eventual prisão do reeducando.” 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 163349 Nr: 4829-15.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnilton dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 27.11.2018, às 17hrs26min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Registra-se a presença do estudante de direito Jansen Emanuel do Carmo 

Andrade. Presente o reeducando. Realizada a custódia. Apresentada a 

justificativa. O Ministério Público manifesta pela manutenção da regressão 

do reeducando pelo cometimento de novo crime bem como o 

descumprimento das condições fixadas para o regime semiaberto. Por sua 

vez, a Defensoria Pública manifesta pela manutenção do reeducando no 

regime semiaberto, postergando a análise de regressão para após 

eventual sentença condenatória. Após, o MM. Juiz, em áudio, decidiu: “1. 

Quanto as condições de monitoramento eletrônico, o reeducando 

descumpriu estas tão de imediato à sua instalação. 2. Mantenho a 

regressão do reeducando ao regime fechado, nos termos da Súmula 526, 

do STJ. 3. Diante destes fatores, a manutenção do regime semiaberto não 

se demonstra razoável, razão pela qual regrido definitivamente o 

reeducando, determinando a confecção de novo cálculo de pena com data 

base 23.11.2018, bem como a interrupção do período de 24.10.2018 à 

31.10.2018. 4. Determino a confecção de laudo criminológico a ser 

realizado pelo setor de psicologia em conjunto com a assistente social da 

cadeia, a ser entregue em 30 (trinta) dias.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 191827 Nr: 11590-91.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tales Henrique de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 191827 Quanto à detração, considera-se como pena 

cumprida. Assim, por não estar considerando o período de 09.06.2015 a 

20.11.2016 como interrupção, computa como tempo de cumprimento da 

pena, uma vez que se tem como início da condenação referente à guia de 

fls. 171/171-v o dia 09.06.2015. Ademais, quanto a alteração da data-base 

de 09.06.2015 (fl.213) para 21.11.2016 (fl.287), passo a decidir. Como não 

houve regressão cautelar reconhecendo a falta grave cominada em 

fls.248/260, ou decisão posterior que determinasse a modificação da 

data-base do cálculo de fl.213, retifique-se cálculo de liquidação de pena 

de fl.287, para que conste como data-base o dia 09.06.2015. Além disso, 

seja cumprido o penúltimo parágrafo da decisão de fl. 281, verbis: 

‘Realize-se novo cálculo de pena, computando a remição de fl. 278, nos 

termos do art. 126, § 1, inc. I, incluído pela Lei 7.210/84.” Com o cálculo, 

vistas ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Não havendo 

impugnação, envie-se cópia do cálculo de liquidação de pena ao 

reeducando, nos termos do art.41, inciso XVI, da Lei nº 7.210/84. 

Aguarde-se o trânsito em julgado dos autos de cód.167248/1ªVara 

Criminal desta Comarca. Quanto ao pedido ministerial de fl.264, aguarde-se 
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a prolação da sentença nos autos de cód.116251/3ªVara Criminal da 

Comarca de Água Boa-MT. Com as respostas, conclusos para análise da 

regressão. Incabíveis indulto e comutação, uma vez que o reeducando 

não cumpriu 2/3 (dois terços) do crime impeditivo (art.33, da Lei nº 

11.343/17) até 25.12.2017, nos termos do art.12, parágrafo único, do 

Decreto nº 9.246/17. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 28.11.2018 

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264089 Nr: 15570-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson de Oliveira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 Trata-se de denúncia em desfavor de Elson de Oliveira Ramos, nascido 

em 13.04.1985, filho de Jorcelino Heleno Ramos e Leocádia Abreu de 

Oliveira, natural de General Carneiro/MT, com endereço indicado na Rua 

Olívio Roberto Barbosa, n°463, Bairro Jardim Palmares, na cidade de Barra 

do Garças/MT, imputando-lhe fatos que se amoldam no artigo 33, caput, da 

Lei n° 11.343/06, com as implicações da Lei n°8.072/90.

 Na denúncia de fls.01-D, 01-E e 01-F, constam os requisitos previstos no 

artigo 41 do CPP.

 Incabível a suspensão condicional do processo, pois a acusação é 

tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

 Do exposto:

 a) Proceda-se à notificação pessoal do réu para oferecimento de defesa 

prévia, por escrito, por intermédio de advogado (a) no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme art. 55 da Lei 11.343/06, informando-o que se não o fizer 

ser-lhe-á nomeado Defensor Público.

b) Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 271970 Nr: 2262-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidnei Rodrigues De Lima - 

OAB:16653/MT

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 01/03/2019, às 16:00 horas, para a audiência de 

instrução e julgamento (horário/MT).

3. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

5. Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

6. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 222688 Nr: 4477-18.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 27/02/2019, às 15:00 horas, para a audiência de 

instrução e julgamento (horário/MT).

3. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

5. Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

6. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 241785 Nr: 525-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricarlos Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME 

DOMINGUES BASTOS - OAB:31.891-OAB-GO

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 27/02/2019, às 15:30 horas, para a audiência de 

instrução e julgamento (horário/MT).

3. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

5. Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

6. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 89510 Nr: 3392-41.2009.811.0004
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 Vistos.

Designo o dia 22/01/2019, às 13:00 horas, para a audiência de instrução e 

julgamento (horário/MT), para interrogatório do denunciado.

 Intime-se o denunciado, Ministério Público e Defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

interrogatório do denunciado. ADVIRTA-SE QUE O NÃO 

COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO PODERA IMPORTAR EM SUA 

REVELIA.

Intimem-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010990-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA ANTONIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), no 

prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito, haja vista o trânsito em julgado da r. sentença 

procedente, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002051-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M P BRITO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011363-28.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BERNARDES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos os cálculos do débito 

atualizado para a expedição da Certidão de Dívida, nos termos da r. 

decisão Id 7672030, sob pena de remessa ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011279-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012668-47.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada/devedora e de seu advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento referente a 

condenação (multa de dois por cento (2%) do valor da causa em 

decorrência do Ato Atentatório à Dignidade da Justiça), correspondente 

ao valor de R$ 200,00 (Duzentos reais), sob pena de aplicação do contido 

no art. 77, § 3º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001567-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MICAELLE MOELLER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 30/01/2019 

Hora: 15:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011044-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS ANJOS PROCOPIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada/devedora e de seu advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento referente a 

condenação (multa de dois por cento (2%) do valor da causa em 

decorrência do Ato Atentatório à Dignidade da Justiça), correspondente 

ao valor de R$ 200,00 (Duzentos reais), sob pena de aplicação do contido 

no art. 77, § 3º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIEDADE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado apresentado nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001953-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MEIRE GOLIM DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado apresentado nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-11.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 49551 Nr: 872-50.2005.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Anônima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio de Farias, Fazenda Pousada Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 Com esteio nas disposições da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC – DEFIRO a cota ministerial, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em favor do executado consoante parecer ministerial 

disponível em fls. 268/271 e petição do advogado que representam os 

interesses da parte, inclusive realizando-se a transferência para a conta 

indicada nos autos, precisamente disponível em fls. 163 dos valores 

situados na certidão de fls. 27310.Destarte, uma vez concretizada a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, portanto, nos termos dos arts. 513, 771 e 924, II, todos do Código 

de Processo Civil, declaro EXTINTO o processo em apreço.11.Após o 

trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

b a i x a s  n e c e s s á r i a s  e  a r q u i v a m e n t o  d o s 

autos.12.Publique-se.13.Registre-se.14.Intime-se.15.Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 21 de novembro de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de 

Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007891-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TOMASIA ALUIZIA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDIOMAR DO ROSARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007891-64.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA, 

TOMASIA ALUIZIA DA SILVA, BENEDITA JOSEFA DA SILVA, 

CLAUDIOMAR DO ROSARIO DA SILVA REQUERIDO: FRANCISCO DA 
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SILVA Vistos etc. Diante da manifestação retro (ID 16541319), intime-se a 

inventariante, via advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, proceda com a juntada de comprovante do ajuizamento de ação de 

paternidade de Benedita Josefa da Silva Vilanova. Decorrido o prazo e 

devidamente, à conclusão para análise dos pedidos de prorrogação de 

prazo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 28 de novembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003108-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Z. D. S. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. S. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003108-92.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: ZENAIDE DE SOUZA 

BENEVIDES EXECUTADO: MANOEL LINO SOARES FERREIRA Vistos etc. 

Tendo em vista que a parte legítima são Kamila Benevides Ferreira e Katia 

Benevides Ferreira ante a maioridade civil, intime-se novamente a parte 

autora, via advogado constituído, para emendar a inicial a fim de retificar o 

polo ativo da relação processual uma vez que a genitora das Exequentes 

não pode pleitear em nome próprio o direito alheio, bem como acostar 

instrumento mandamental e cópia da sentença que originou o título 

executivo, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005563-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE PINHEIRO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TADEU EUFRASIO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005563-64.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARLUCE PINHEIRO LIMA 

INVENTARIADO: LUIZ TADEU EUFRASIO Vistos etc. Tendo em vista o 

lapso temporal decorrido, intime-se a inventariante, via advogada 

constituída, para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê prosseguimento no 

feito, conforme determinado anteriormente, devendo acostar aos autos as 

certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal e comprovante de recolhimento do ITCD, sob 

pena de aplicação do disposto nos art. 622, II ou art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente, à conclusão 

para análise do pedido de alvará judicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cáceres, 29 de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003595-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. L. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. C. G. (RÉU)

F. D. C. G. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003595-96.2017.8.11.0006 AUTOR(A): ANA MARIA LEITE DA 

CONCEICAO RÉU: JOAO PAULO DA CONCEICAO GARCIA, FABIANA DA 

CONCEICAO GARCIA Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de União 

Estável “Post Mortem” proposta por Ana Maria Leite da Conceição em 

desfavor de Fabiana da Conceição Garcia e João Paulo da Conceição 

Garcia, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a parte autora, 

em síntese, que convivera com o “de cujus” Filomeno Garcia desde janeiro 

de 1982 de forma duradoura, pública e contínua, todavia, tornou-se 

dissolvida a união em razão do seu falecimento. Narra, ainda, que busca 

declaração judicial de união estável para fins sucessórios e proceder à 

regularização junto a Caixa Econômica Federal, bem como habilitação 

como dependente. Juntou documentos que entende pertinente para 

corroborar os fatos mencionados na exordial, requerendo, ao final, o 

reconhecimento da união estável “post mortem”. Realizada audiência para 

tentativa de conciliação, esta restou frutífera nos termos propostos pelas 

partes, oportunidade em que os requeridos João Paulo da Conceição 

Garcia e Fabiana da Conceição Garcia reconheceram espontaneamente a 

união havida entre a Sra. Ana Maria Leite da Conceição e o Sr. Filomeno 

Garcia. É o breve relatório. Decido. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita 

aos requeridos, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. O § 3º 

do artigo 226 da Constituição Federal reconhece a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar. Este dispositivo constitucional 

encontra-se atualmente disposto expressamente no artigo 1.723 do 

Código Civil, que aponta os elementos para o seu reconhecimento. “É 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 

mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com objetivo de constituição de família.” No caso vertente, 

pelas provas produzidas, notadamente pelo reconhecimento espontâneo 

dos Requeridos João Paulo da Conceição Garcia e Fabiana da Conceição 

Garcia, onde restou demonstrado que a Requerente realmente manteve 

uma convivência duradoura com o de cujus Filomeno Garcia desde janeiro 

de 1982 até a data de seu óbito. Corrobora-se, ainda, a declaração de 

Elane Lima Santos, que afirmou que a requerente conviveu com o “de 

cujus” Filomeno Garcia como se casados fossem, bem como os filhos 

havidos em comum. Neste contexto, provada está a união estável bem 

como a necessidade de seu reconhecimento. Nesse sentido, transcrevo o 

seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL POST MORTEM. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

Tendo a parte autora/apelante comprovado a presença dos requisitos 

legais, deve ser reconhecida a união estável post mortem, 

reconhecendo-se, inclusive, que os bens do casal foram adquiridos na 

constância do relacionamento. (TJ-DF 20150310092622 – Segredo de 

Justiça 0009118-97.2015.8.07.0003, Relator: ESDRAS NVES, Data de 

Julgamento: 22/11/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 28/11/2017. Pág.: 283/340)” Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e RECONHEÇO a União Estável “Post Mortem” 

havida entre Ana Maria Leite da Conceição e Filomeno Garcia, de 1982 até 

o óbito deste, e, em consequência, declaro extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, bem como homologo a desistência do prazo recursal. 

Custas e honorários advocatícios “pro rata” fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa nos termos do art. 85,§ 2º e art. 90, §2º do CPC, 

suspensos por força da gratuidade de justiça concedida a ambas as 

partes. Em seguida, arquivem-se com as baixas necessárias e anotações 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 26 de novembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 64215 Nr: 1722-30.2007.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DOLINGER CAVALCANTI MENDES, MARIA 

LUIZA VILA RAMOS DE FARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONOR POUSO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Certifique-se se a inventariante foi intimada e apresentou manifestação, 

conforme determinado às fls. 127.

Em caso negativo, reitere-se a intimação da inventariante para 

cumprimento da decisão de fls. 124/124, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 11051 Nr: 1159-80.2000.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT, Manoel Alvares Campos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante das alegações de fls. 391/392, postergo a análise do pedido de fls. 

401/402 para momento oportuno e defiro o pedido de vista dos autos 

mediante carga à Sra. Ramona Luci Brittes Atala.

Com o retorno dos autos ao cartório, havendo manifestação, junte-se.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 130491 Nr: 9123-75.2010.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA BALBUENA BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO BALBUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLE DA ROSA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:18834/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação dos documentos faltantes, 

venham os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 142346 Nr: 114-21.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT, JACIANE BALBUENA ZANRÉ - OAB:25180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRELLE DA ROSA MARQUES 

DE SOUZA - OAB:18834/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte autora não tem informações quanto ao valor 

referente aos benefícios depositado em conta bancária da de cujus, 

expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal de Cáceres-MT, para que 

informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a existência de conta 

corrente e/ou poupança e o quantum existente nelas, em nome da falecida 

Adriana Cristina Balbuena Balbino, CPF 004.593.241-79.

Após, venham-me os autos conclusos para análise do pedido de folhas 

retro.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 17806 Nr: 2439-52.2001.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MASSAD DE BRITO - 

OAB:25.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE FABIANO DO 

MONTE COSTA - OAB:9861/PB, RAFAEL MASSAD DE BRITO - 

OAB:25.302/MT

 Vistos etc.

 Intime-se o advogado da autora para que aponha a assinatura na petição 

de fls. 386/392, no prazo de 48 horas, sob pena de desentranhamento.

Compulsando os autos, verifica-se que a investigante Emilly Rafaela Pires 

da Cunha já completou a maioridade (fls. 393), não sendo mais possível 

sua mãe, a Sra. Juciene Pires da Silva como representante da presente 

ação, razão pela qual determino a regularização processual do polo ativo, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Ademais, tendo em vista que a requerente pretende o cumprimento de 

sentença referente ao pagamento de alimentos, e sendo certo que o artigo 

528 do Código de Processo Civil prevê ritos diversos, deverá a autora 

esclarecer se abdica da execução das 03 (três) últimas parcelas, sob o 

rito da coerção pessoal em razão da impossibilidade da cumulação de 

ambos os ritos no mesmo feito.

Após, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 196667 Nr: 1479-71.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:14566, JOSÉ ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, 

LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO 

SILVA MOURA - OAB:12307

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a a decisão de fls. 500 e intime-se o requerido 

para especidifcar as provas que pretende produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, venham os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 222162 Nr: 8632-24.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Mantenham os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193626 Nr: 10494-98.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DE CARVALHO ESTIGARRIBIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANAEL VICENTE FERREIRA, 

VALDECIR RODRIGUES FERREIRA, ADELSON RODRIGUES FERREIRA, 

AELCIO RODRIGUES DE CARVALHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, LEONARDO HALLAK ALCANTARA - 

OAB:20045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que o requerido Adelson 

Rodrigues Ferreira não foi encontrado no endereço informado por este 

juízo pelo Siel, conforme se depreende das fls 52e 54 e certidão do oficial 

de justiça de fls. 59. Ademais, em relação aos requeridos Joaquim e 

Tereza não há nos autos informações acerca dos endereços. Assim, em 

consonância com artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinação judicial de fls.68 INTIMO a parte requerente, por meio 

de seu advogado legalmente constituído, para, no prazo de 15 

(quinze)dias, providenciar os endereços faltantes ou requerer o que 

entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193626 Nr: 10494-98.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DE CARVALHO ESTIGARRIBIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANAEL VICENTE FERREIRA, 

VALDECIR RODRIGUES FERREIRA, ADELSON RODRIGUES FERREIRA, 

AELCIO RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, LEONARDO HALLAK ALCANTARA - 

OAB:20045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:60

Intimando/Citando/Notificando:ESPÓLIO DE ANAEL VICENTE FERREIRA

Finalidade:CITAÇÃO DO ESPÓLIO, ACIMADO, PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, CONTESTAR A AÇÃO.

Resumo da inicial:TRATA-SE DE AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA 

PROMOVIDA POR MARILDA DE CARVALHO ESTIGARRIBIA EM 

DESFAVOR DE ANAEL VICENTE FERREIRA, VALDECIR RODRIGUES 

FERREIRA, ADELSON RODRIGUES FERREIRA, AELCIO RODRIGUES DE 

CARVALHO E TEREZA RODRIGUES DE CARVALHO COM FIM DE 

SERJULGADA PROCEDENTE A AÇÃO PARA DECLARAR A NULIDADE DA 

PARTILHA REALIZADA NOS AUTOS DO CÓDIGO Nº 146392 DO 

INVENTÁRIO DE JOAQUIM RODRIGUES DE CARVALHO E TEREZA 

RODRIGUES DE CARVALHO.

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Quanto ao pedido de habilitação de fls. 60, intime-se a autora para juntar 

documentos que comprovem a filiação da Sra. Romilda, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ademais, cite-se o espólio de Anael Vicente Ferreira via edital.

Ainda, certifique-se acerca da citação dos requeridos Joaquim, Tereza e 

Adelson. Não tendo sido efetuada por insuficiência de endereço, intime-se 

a autora para fazê-lo, no prazo supra.

Após cumpridas todas as determinações, venham os autos conclusos 

para deliberação.

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:ANDRÉIA GARCIA

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006640-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SOARES DOMINGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006640-74.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DO CARMO SOARES 

DOMINGUES Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 

3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Alvará Judicial 

proposto por Maria do Carmo Soares Saboré no intento de obter 

autorização judicial para auferir levantamento de valores de FGTS/PIS não 

sacados em vida pelo de cujus Maikon Soares Neves. Tendo em vista que 

a parte autora não possui informações acerca do valor correspondente, 

expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, para que informe a este 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o quantum atualizado a disposição dos 

herdeiros do falecido Maikon Soares Neves. Ademais, intime-se a 

requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a regularização 

processual ou indique endereço e qualificação de Israel Augusto Neves, 

genitor do de cujus, para habilitar-se nos autos. Com o retorno do 

expediente, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Cáceres, 29 de novembro de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Sentença

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

Processo Número: 1006257-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. B. D. A. N. (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006257-96.2018.8.11.0006 AUTOR(A): GONCALO BUENO DE ALMEIDA 

RÉU: ZACARIAS BUENO DE ALMEIDA NETO Vistos etc. Trata-se de termo 

de acordo formulado por Gonçalo Bueno de Almeida e Zacarias Bueno de 

Almeida Neto, ambos devidamente qualificados nos autos. Narram os 

requerentes, em síntese, que em razão de acordo realizado nos autos de 

código 5354 que tramitou no Juizado Especial Cível do Porto, na comarca 

de Cuiabá, fora convencionado a quantia de 30% dos rendimentos de 

Gonçalo Bueno de Almeida a título de alimentos em favor de seus filhos. 

Narram, ainda, que o requerente Gonçalo Bueno de Almeida já realizou 

acordo de exoneração de alimentos com os filhos Taffarel Bueno de 

Almeida e Tatiane Bueno de Almeida, sendo que vem pagando o 

percentual de 10% de seus rendimentos ao requerente Zacarias de 

Almeida Neto. Relatam, por fim, que estipularam que o requerente Gonçalo 

Bueno de Almeida pagará alimentos na quantia de 10% de seus 

rendimentos, descontados previdência e imposto de renda, mediante 

desconto em folha de pagamento a ser creditado diretamente na conta 

bancária do requerente Zacarias Bueno de Almeida Neto, sendo que a 

prestação alimentar cessará a partir do mês de outubro de 2023. Com a 

inicial, vieram os documentos pertinentes. É o relatório. Decido. 

Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil. Estando regulares os seus 

termos, HOMOLOGO a convenção realizada neste termo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência declaro extinta a 

ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do CPC. Oficie-se a fonte empregadora do requerente Gonçalo Bueno de 

Almeida para que proceda com o necessário para o desconto em folha 

dos alimentos na forma convencionada entre as partes. Sem custas, uma 

vez que beneficiários da justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade 

das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Às providências. Cáceres, 29 de 

novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006050-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE RODRIGUES BUENO (AUTOR(A))

EBENONIUM DIAS BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARMANDO OLIVEIRA MILLA OAB - MT18810/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

não há réu (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006050-97.2018.8.11.0006 AUTOR(A): ELIZABETE RODRIGUES BUENO, 

EBENONIUM DIAS BUENO RÉU: NÃO HÁ RÉU Vistos etc. Trata-se de ação 

de morte presumida proposta por Elizabete Rodrigues Bueno e Ebenonium 

Dias Bueno, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

Narram os requerentes, em síntese, que são pais de Lucas Rodrigues 

Bueno, o qual afogou-se no Rio Paraguai neste município de Cáceres na 

data de 30/09/2018. Narram, ainda, que foram feita buscas na região no 

intento de localizar o corpo de Lucas, sendo que não lograram êxito, razão 

pela qual propuseram a presenta ação para obter a devida prestação 

jurisdicional a fim de que seja expedida declaração de morte presumida de 

seu filho. Diante da manifestação dos requerentes de que o corpo de 

Lucas Rodrigues Bueno fora encontrado, não mais persiste interesse de 

agir nestes autos. Assim, verifica-se a ausência de interesse processual 

no prosseguimento do feito, uma vez que o pedido ora formulado restou 

prejudicado. Desse modo, constatando-se a perda do objeto e a falta de 

interesse processual, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações. Intimem-se. Cáceres, 29 de novembro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005035-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005035-30.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RAFAELLA PEREIRA RANGEL 

Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Rafaella Pereira 

Rangel, representado por sua genitora Sebastiana da Silva Pereira, 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe, no intento de obter 

autorização judicial para auferir levantamento de valores referentes a 

pecúlio ordinário junto a CAPESESP de seu falecido genitor Helio Rangel 

Soares. Aduz, em síntese, que é beneficiária de Helio Rangel Soares, 

falecido em 07 de setembro de 2016. Juntou os documentos pertinentes. 

Manifestação dos sucessores de Helio Rangel Soares concordando com o 

pedido formulado ante a manifestação de vontade do de cujus e pela 

quantia não constituir herança (ID 13052070). Requisitadas informações 

junto a CAPESESP, confirmou-se a existência de valores de titularidade do 

falecido (ID 14119051). O Ministério Público manifestou favorável ao pleito 

(ID 15864080). É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

que há nos autos demonstração de que a requerente é efetivamente 

beneficiária do “de cujus”, consoante se observa por meio dos 

documentos que instruíram a exordial. Ademais, o art. 794 do Código Civil, 

dispõe que o contrato de seguro para o caso de morte, como no caso em 

comento, não se sujeita às dívidas do segurado e tampouco é considerado 

herança. Nesse sentido transcrevo o seguinte julgado: "EMENDA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INCLUSÃO DOS 

VALORES ORIUNDOS DO PLANO DE VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO 

LIVRE (VGBL) NO ESPÓLIO – NATUREZA JURÍDICA SECURITÁRIA – 

APLICAÇÃO DO ART. 794 DO CÓDIGO CIVIL – VALORES QUE NÃO 

DEVEM INTEGRAR A PARTILHA. Os valores oriundos do Plano de Vida 

Gerador de Benefícios Livres têm natureza jurídica de seguro de vida com 

cláusula de cobertura por sobrevivência e, em regra, não devem integrar o 

espólio e a partilha de bens nos autos do inventário, nos termos do art. 

794 do Código Civil. (TJ-MG – AI 10000180832651001 MG, Relator: 

Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 09/11/2018, Data de Publicação: 

13/11/2018).” É certo que se afigura possível a concessão de alvará no 

caso em análise, haja vista que se trata de questão simples, que não 

demanda mais provas, à luz dos documentos já acostados. Diante do 

exposto, DEFIRO o alvará pretendido, autorizando Sebastiana da Silva 

Pereira, representante legal de Rafaella Pereira Rangel, a levantar o saldo 

existente do pecúlio ordinário junto a CAPESESP em nome do “de cujus” 

Helio Rangel Soares. Sem custas, uma vez que beneficiária da justiça 

gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos 

termos do art. 98, §3º do CPC. Transitado em julgado e observadas as 

cautelas legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 29 de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006530-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DA SILVA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001253-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELVIO ANEZIO FERREIRA ZAMBON (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR 

NOS AUTOS Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste no 

feito, notadamente acerca do Embargos Monitórios retro apresentados 

pela parte requerida. Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006194-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA CANDELARIA DE FRANCA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - Processo aguardando resposta de ofícios.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001027-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA HURTADO FERREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO Nos Termos do art. 203 § 4º do CPC , impulsiono os 

autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte autora para apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005160-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR ORTEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DO EMBARGOS 

IMPULSIONAMENTO PARA OUTRA PARTE MANIFESTAR Certifico que o 

Embargos de Declaração c/ Efeitos Infringentes foi oposto 

tempestivamente (ID 16724179). Com efeito, tendo em vista que a priori os 

declaratórios possui eventual efeito infringente realizo o impulsionamento 

dos autos com a finalidade que a outra parte integrante da lide, manifeste 

acerca dos embargos opostos, pleiteando o que entender de direito. Após, 

será procedida à remessa dos autos concluso para análise deste r. Juízo. 

Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003708-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos com relação a petição da parte requerida. 

Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005878-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINA ELIAS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENICE RIBEIRO DE CAMPOS (RÉU)

VALDENIR RIBEIRO DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE 

pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios constantes 

no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo no processo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 12 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000245-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA FERREIRA CORREA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de intimação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001528-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GOMES COMERCIO E ACESSORIOS PARA ANTENAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO HORA CARDOSO OAB - SP259805 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

J. C. DA CRUZ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001528-27.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: GOMES COMERCIO E ACESSORIOS PARA ANTENAS LTDA 

- ME REQUERIDO: J. C. DA CRUZ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 

EIRELI - ME 1 – Os documentos de id. 15195814 e id. 15195820 revelam 

que a parte autora diligenciou na localização da parte demandada, 

contudo, não encontrou endereço diverso daquele em que já houve a 

tentativa de citação da parte ré. Dessa forma, DEFERE-SE a busca de 

endereço da parte demandada junto aos órgãos conveniados, conforme 

documentos a seguir juntados. 2 – Na hipótese de se localizar endereço 

diverso, PROMOVA-SE a citação da requerida. 3 – Sendo inexitosa a 

diligência acima, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. 4 – Por fim, CONCLUSOS. Cáceres-MT, 

08 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006294-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO OKAZAKI (RÉU)

JOSE CARLOS SANCHES GUIZELIN (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000435-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZETE DE MELLO QUEROZ (EXECUTADO)

CARLOS BERRIEL SENDRA JUNIOR (EXECUTADO)

N. DE M. QUEROZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000435-97.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: N. DE M. QUEROZ - 

ME, NILZETE DE MELLO QUEROZ, CARLOS BERRIEL SENDRA JUNIOR 1 – 

Como determinado na decisão de id. 11427748, fora promovida, nesta 

ocasião, a busca de bens junto ao sistema INFOJUD, conforme 

documentos que ora se juntam. 2 – No mais, CUMPRAM-SE as demais 

disposições da decisão de id. 11427748. 3 – INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 12 

de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002348-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA BORGES (EXECUTADO)

MARIELLA MALDONADO DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002348-46.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: LUIS CARLOS DE 

OLIVEIRA BORGES, MARIELLA MALDONADO DE BARROS 1 – 

Considerando que a parte autora não comprovou ter esgotado os meios 

extrajudiciais de localizar o paradeiro da requerida MARIELLA 

MALDONADO DE BARROS, INDEFERE-SE o pedido de id. 15047455. 

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis quando a informação não foi alcançada. Deve, 

inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das informações 

– que são de seu único e exclusivo interesse – como, por exemplo, 

buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas 

informatizados, entre outras formas. 2 - Assim, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, apresentar o endereço atualizado para a 

localização da parte acima mencionada, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. 3 – Com a indicação de novo endereço, EXPEÇA-SE o 

necessário para cumprimento integral do despacho de id. 13437733. 4 – 

NOTIFIQUE-SE o (a) Oficial (a) de Justiça que se encontra em poder do 

mandado de id. 13530150 para que, no prazo improrrogável de 48 

(quarenta e oito) horas, devolva o aludido expediente devidamente 

cumprido, sob pena de responsabilização administrativa. 5 - CUMPRA-SE. 

CÁCERES, 14 de novembro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007184-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETI MATEUS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007184-96.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DONIZETI MATEUS DA SILVA 1 – Considerando que a parte requerente 

não comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o 

endereço da parte requerida, INDEFERE-SE o pedido de id. 14205932, para 

buscas pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD, SERASAJUD e 

SIEL. Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis quando a informação não foi alcançada. Deve, 

inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das informações 

– que são de seu único e exclusivo interesse – como, por exemplo, 

buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas 

informatizados, entre outras formas. Os autores sequer constaram os 

endereços das partes demandadas na petição inicial ou justificaram a 

impossibilidade de fazê-lo. 2 - Assim, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o endereço atualizado da parte 

demandada, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 3 – 

Com a indicação de novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário para 

cumprimento integral da decisão de id. 10677050. 4 – Do contrário, 

CONCLUSOS. 5 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 28 de novembro de 2018. 

Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000235-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000235-90.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: ODAIR JOSE DA 

SILVA 1 - AGUARDE-SE o prazo para manifestação da parte requerida. 2 

- Decorrido o prazo, CUMPRA-SE com o disposto no item 1 do despacho 

de id. 11375247. 3 - ÀS PROVIDÊNCIAS. CÁCERES, 28 de novembro de 

2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007643-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA VASQUES DE MATOS CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007643-98.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: JANDIRA VASQUES DE MATOS CARVALHO EXECUTADO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A 1 - INDEFERE-SE o pedido de citação da 

parte requerida através de seus procuradores (id. 16058355), tendo em 

vista não haver nos autos procuração para tais poderes. 2 - INTIME-SE a 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos 

autos endereço atualizado da parte promovida. 3 - Após, CONCLUSOS. 4 - 

CUMPRA-SE. CÁCERES, 28 de novembro de 2018. Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003874-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN SILVA ORTIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003874-19.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

RENAN SILVA ORTIZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS 1 - CUMPRAM-SE os itens 4 e 6 da decisão de id. 14201237. 2 - 

EXPEÇA-SE o necessário. CÁCERES, 28 de novembro de 2018. Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000649-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PEDROSA DA SILVA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000649-54.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ANA PEDROSA DA SILVA DIAS 1 – Considerando que a parte requerente 

não comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o 

endereço da parte requerida, INDEFERE-SE o pedido de id. 16012168, para 

buscas pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, bem como ofício 

à Receita Federal. Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em 

relação a tais pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, 

apenas quando houver demonstração pela parte interessada de que 

foram realizadas todas as buscas possíveis quando a informação não foi 

alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca 

das informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, 

por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas. Os autores sequer 

constaram os endereços das partes demandadas na petição inicial ou 

justificaram a impossibilidade de fazê-lo. 2 - Assim, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, apresentar o endereço atualizado da 

parte demandada, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 

3 – Com a indicação de novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário para 

cumprimento integral da decisão de id 5071616. 4 - CUMPRA-SE. 

CÁCERES, 28 de novembro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001369-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001369-55.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: JOSE ANTONIO 

ROCHA 1 - Considerando a petição de id. 14630792, a qual relata o 

descumprimento do acordo firmado no id. 9167897 (devidamente 

homologado por sentença no id. 11412378), INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos cálculo atualizado 

da dívida, descontando-se os valores já pagos. 2 - PROCEDA-SE a 

secretaria da vara com a retificação dos autos, fazendo-se constar como 

cumprimento de sentença. 3 - Após, INTIME-SE a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor 
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exequendo, sob pena de multa de 10% (dez por cento), conforme 

preconiza o art. 523 do CPC. 4 - Havendo ou não pagamento, INTIME-SE a 

parte exequente a requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias. 5 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 28 de novembro de 2018. Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001986-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM FIRMINO CHAVES DA SILVA (EXECUTADO)

ARTUR DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001986-78.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: WILLIAM FIRMINO CHAVES DA SILVA, ARTUR DE 

ARRUDA 1 - PROCEDA-SE a restrição de circulação dos bens localizados 

no sistema RENAJUD. 2 - Após, INTIMEM-SE os executados para que se 

manifestem em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 3°, do CPC. 3 - 

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

apresente a localização dos bens constritados para fins de efetivação da 

penhora e remoção ou requeira o que entender de direito. 4 - Na 

sequência, CONCLUSOS para demais deliberações. 5 - CUMPRA-SE. 

CÁCERES, 28 de novembro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001579-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO CABRERA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001579-09.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: JOAO APARECIDO CABRERA BATISTA 1 – Como 

determinado na decisão de id. 14583975, fora promovida, nesta ocasião, a 

busca de bens junto ao sistema INFOJUD, conforme documentos que ora 

se juntam. 2 – INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do feito. Cáceres/MT, 07 de novembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005096-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ORTEGA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR Certifico que analisando a 

certidão do Oficial de Justiça de id:10734480, a parte requerida fora 

devidamente citada e intimada. Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 

15 dias, manifeste, requerendo o que entender de direito. Cáceres/MT, 29 

de novembro de 2019 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006345-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006475-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Evidenciados os pressupostos legais 

(artigo 319 do CPC), este Juízo RECEBE a petição inicial e documentos que 

a acompanham. 2 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 3 - 

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal - CEF, Banco do Brasil e Banco 

Bradesco solicitando informações acerca de eventuais quantias 

depositadas em nome do de cujus, consignando-se prazo de 15 (quinze) 

dias para resposta. 4 - INTIMEM-SE os eventuais herdeiros e interessados 
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para manifestação. 5 – ENCAMINHE-SE o processo ao Ministério Público 

para manifestação quanto à pretensão dos requerentes. 6– Após, 

CONCLUSO. Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006647-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA MAJJIONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006639-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZILANDA ETIENE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (RÉU)

JOSE PALMIRO DA SILVA ESPOLIO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000489-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça de Id: 12966972, 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018. Eliana de Fátima Segatto Técnico 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006516-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DANTAS DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE GERALDO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

RENATO ARANTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS EDUARDO MARCON SPOSITO OAB - SP361158 (ADVOGADO(A))

RODRIGO AUED OAB - SP148474 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006516-28.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE GERALDO DA SILVA FILHO, DALVA DANTAS DA SILVA RÉU: 

RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY ARANTES Compulsando os 

autos, verifica-se que os confinantes não foram citados, como tampouco 

os interessados ausentes, incertos e desconhecidos. 1 – Isto posto, 

CITEM-SE pessoalmente os confinantes e, por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, 

com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo Civil, para, 

querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias. 2 – 

Advindo contestação, INTIME-SE a parte autora a impugná-la no prazo de 

15 (quinze) dias. 3 – Em caso de concordância ou inércia, CONCLUSOS. 5 

- CUMPRA-SE. CÁCERES, 27 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004146-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE AECIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ARANTES (RÉU)

AGRO PECUARIA PROGRESSO LIMITADA (RÉU)

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO AUED OAB - SP148474 (ADVOGADO(A))

DANIEL GOULART ESCOBAR OAB - SP190619 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004146-76.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE AECIO DE SOUZA, LUZIMAR DA SILVA RÉU: RENATO ARANTES, 

AGRO PECUARIA PROGRESSO LIMITADA, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES Compulsando os autos, verifica-se que os confinantes não 

foram citados. 1 – Isto posto, PROCEDA-SE a citação pessoal dos 

confinantes para que, caso queira, contestem a ação. 2 – Em caso de 

apresentação de contestação, INTIME-SE a parte requerente para 

impugná-la no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – Após a impugnação ou em 

caso de concordância ou inércia dos confinantes, CONCLUSOS. 4 - 

CUMPRA-SE. CÁCERES, 27 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001793-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda (ID. 11653576). Forte em 

tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC. Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já 

este Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, 

DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto ao 

CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela 

parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 20 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000639-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKO XAVIER MIRANDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 

15 dias, informe se possui interesse no bem restringido na pesquisa 

Renajud efetivada. Em caso positivo apresente nos autos os dados da 

localização do veículo. Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004735-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDALINO SAUCEDO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004735-68.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: IDALINO SAUCEDO 1 - INDEFERE-SE o 

pedido de id. 16223813, vez que não esgotou-se todos os meios de 

buscas possíveis por parte do requerente, tendo juntado somente aos 

autos negativa do cartório extrajudicial de registro de imóveis, ainda 

restando-lhe outras alternativas (explicitadas na decisão de id. 12797428). 

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

forneça o atual endereço do requerido, sob pena de extinção do feito. 3 - 

CUMPRA-SE. CÁCERES, 29 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006626-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA HELENA BARBOSA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006626-27.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: FRANCISCA HELENA BARBOSA MAIA 1 - INCLUA-SE a 

herdeira MARIA HELENA BARBOSA GARCIA no polo ativo. 2 - Após, 

CUMPRA-SE os itens 2 e 3 do despacho de id. 15349687. 3 - ÀS 

PROVIDÊNCIAS. CÁCERES, 29 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158879 Nr: 6609-47.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADACNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRC, NRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa referente a precatória que retornou (fls. 166), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81513 Nr: 8049-54.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BENEDITO DA SILVA, ANA DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO GONÇALO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para que preste informações a respeito da Carta Precatória 

encaminhada a Comarca de Poconé - MT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64459 Nr: 1961-34.2007.811.0006
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 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA ARARAUNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES ANGELO BISINELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE SILVA DE REZENDE - 

OAB:4658/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610, ISAN 

OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para que preste informações a respeito da Carta Precatória 

encaminhada a Comarca de Campo Grande - MS, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3750 Nr: 52-06.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAUTICA SÃO LUIZ, LUIZA HELENA CHAMY 

DE ARRUDA GADOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante/autora é tempestiva 

(fls. 209/210).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte 

apelada/requerida, na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168200 Nr: 4829-38.2014.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAVEGAÇÃO PANTANAL VIP LTDA, THIAGO 

SERRATO FRANCISCO DE MATOS, DIEGO SERRATO FRANCISCO DE 

MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES - 

OAB:11.468/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE APELADA/EMBARGADA

APRESENTAR CONTRARRAZÕES

 Impulsiono os autos para intimar a parte apelada/embargada, na pessoa 

do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo legal, apresente 

Contrarrazões à Apelação interposta.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37640 Nr: 3129-76.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MIGUEIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA RODRIGUES 

VARGAS - OAB:7820/MT, STELLA MARIA LOPES MUGARTE - 

OAB:2804/RO

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para que preste informações a respeito da Carta Precatória 

encaminhada a Comarca de Cuiabá - MT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137877 Nr: 7291-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A MT, KATHERINE UCHOAS RODRIGUES - 

OAB:346.721 -OAB/SP

 CERTIDÃO

DECORREU O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DO REQUERIDO

IMPULSIONAMENTO – PARTE AUTORA MANIFESTAR

Certifico que a parte requerida apesar de devidamente intimada, na 

pessoa do seu Advogado, deixou transcorrer o prazo legal para 

manifestar nos autos.

Com efeito impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado (a), com o intuito de que, no prazo de 10 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137800 Nr: 7183-41.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILSON JOSÉ DE PAULA OURIVES, ROSELI 

APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402/TO, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, 

KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - OAB:2412/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para que preste informações a respeito da Carta Precatória 

encaminhada a Comarca de Cuiabá - MT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180292 Nr: 2435-24.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAETANO CRISTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206 SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para que preste informações a respeito da Carta Precatória 

encaminhada a Comarca de Cuiabá - MT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 9682-03.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS DIONISIO DE AMORIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIEN REYES PUERTAS - 
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OAB:216022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 III - Dispositivo

Destarte, com fulcro no artigo 485, inciso IV e VI do CPC e ainda 61, §2º lei 

11.101/2005, este Juízo DETERMINA o arquivamento da execução com as 

baixas e anotações necessárias.

DEFERE-SE a expedição de certidão de crédito para caso, querendo, 

possa a parte credora proceder à habilitação no Juízo da Liquidação 

Extrajudicial.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181305 Nr: 3074-42.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO PAMPA, VALTRA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ - 

OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9304/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Sai a parte autora devidamente intimada para apresentar alegações 

finais de forma escrita no prazo de 10 (dez) dias.

 3. Após, INTIMEM-SE os réus para o mesmo fim no prazo sucessivo de 10 

(dez) dias.

4. Em seguida, CONCLUSOS para sentença

5. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 44064 Nr: 2527-51.2005.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ODEMAR GATTASS, MARILÚCIA 

AMBRÓSIO GATTASS, MIGUEL ABDALA GATTAS ORRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Código: 44064

SENTENÇA

Trata-se de ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL DA GRANDE CÁCERES – SICREDI GRANDE CÁCERES em face de 

JOÃO ODEMAR GATTASS, MARILÚCIA AMBRÓSIO GATTASS e MIGUEL 

ABDALA GATTASS ORRO NETO, todos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada para 

manifestar quanto ao prosseguimento do feito, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 dias, sob pena de extinção (fl. 328).

Às fls. 330/361, a parte autora promoveu a juntada de procuração e 

substabelecimentos.

Novamente intimada (fl. 362), a parte autora pugnou pela dilação de prazo 

para manifestar acerca do laudo pericial (fl. 363).

À fl. 364, certificou-se o decurso do prazo para manifestar, ocasião em 

que promoveu nova intimação da parte autora, sob pena de extinção.

A parte autora, novamente, requereu o prazo de 30 dias para manifestar 

(fl. 365).

Decorrido prazo requerido, não houve qualquer manifestação, como 

certificado à fl. 366.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte demandante não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O autor permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda, não obstante as diversas intimações para tanto.

Diante disso, considerando que a parte autora não promoveu as 

diligências que lhe competia, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99859 Nr: 4948-38.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GABRIEL AGUILAR PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Permaneçam os autos CONCLUSOS para sentença.

 3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192657 Nr: 9952-80.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA MEDEIROS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDENIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Permaneçam os autos CONCLUSOS para sentença.

 3. CUMPRA-SE.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 87 de 545



Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87727 Nr: 3222-63.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA ANDRESSA LTDA, JOSÉ 

LOMBARDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 

MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 DESPACHO

1 – Uma vez que as partes informaram que já manifestaram acerca da 

avaliação e demais atos nos autos da carta precatória (fls. 247/248), 

OFICIE-SE ao Juízo Deprecado, solicitando informações acerca do 

cumprimento da missiva de fl. 286.

2 – No mais, AGUARDE-SE a devolução da carta precatória, devidamente 

cumprida.

3 – Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar o que entender de direito, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.

 4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 98489 Nr: 3573-02.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ANDRADE DA SILVA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – INDEFERE-SE o pedido de fls. 126, pois cabe à requerente a intenção 

ou não de aderir ao acordo firmado na ADPF 165.

2 – INTIME-SE A requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe 

a este Juízo se possui interesse ou não na adesão ao acordo acima 

citado, sob pena de extinção do feito.

3 – Em caso positivo, INTIME-SE a instituição requerida para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, acoste aos autos proposta de adesão.

4 – Após, MANIFESTE-SE a autora acerca da proposta apresentada.

5 – Na sequência, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86955 Nr: 2454-40.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ DOS PASSOS VELOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A, ANTONIO TULIO 

LIMA SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RAFAEL LÓPEZ ALVES 

- OAB:56.563 RS

 DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte exequente para manifestar nos autos acerca da 

petição e do cálculo (fls. 197/201) juntados pela parte executada 

informando o cumprimento espontâneo da obrigação, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de aceitação tácita do valor apresentado pela parte 

executada.

 2 – Com ou sem manifestação da parte exequente, CERTIFIQUE-SE e 

retornem os autos CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6820 Nr: 436-32.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON NONATO DE LIMA, JOÃO THIAGO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, LAERCIO 

FAEDA - OAB:3589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, 

SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 DESPACHO

1 – Não obstante o pedido de suspensão formulado pela parte autora às 

fls. 268/268-verso, a verdade é que o feito já fora sentenciado e se 

encontrava arquivado.

Logo, não tem vez o pedido de suspensão.

Uma vez que já houve o desentranhamento dos documentos requeridos 

(fl. 270), RETORNEM os autos ao arquivo.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149471 Nr: 8130-61.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20.732-A MT

 DECISÃO

1 – Tendo em vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

mandato encartado à fl. 66, com fulcro no artigo 10 do CPC c/c item 2.13.3 

da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de fl. 110 e, por conseguinte, 

autoriza a expedição do alvará em nome do causídico, na forma requerida.

2 – Depois, INTIME-SE a parte demandada pessoalmente para garantir-lhe 

ciência da liberação na forma do artigo 450, § 3º, da CNGC.

3 – No mais, INTIME-SE a parte demandada para informar se houve a baixa 

da restrição no veículo objeto dos autos, valendo o silêncio como 

cumprimento da obrigação pela parte autora.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 9140 Nr: 71-61.1987.811.0006

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SH ARTEFERRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE o quanto 

determinado às fls. 572/572-verso.Cáceres/MT, 27 de novembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 44064 Nr: 2527-51.2005.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ODEMAR GATTASS, MARILÚCIA 

AMBRÓSIO GATTASS, MIGUEL ABDALA GATTAS ORRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 DESPACHO

1 - Considerando que a sentença de fl. 367 extinguiu o processo sem 

resolução do mérito e ainda que a parte requerente não apresentou 

embargos de declaração ou recurso de apelação no prazo legal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença.

2 – Diante do acima exposto, este juízo deixa de analisar a petição de fls. 

368/369 e anexo às fls. 370/374, porquanto tal manifestação é 

intempestiva e a parte peticionante não alega nenhum vício na publicação 

da sentença ou qualquer outra nulidade apta a demonstrar o contrário.

3 – Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136202 Nr: 5376-83.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEDSR, CHSM, ODSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 DECISÃO

1 – Inicialmente, DEFERE-SE o pedido de inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, com esteio no artigo 782, § 3º, do CPC.

2 – No mais, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

indicar bens passíveis de constrição patrimonial visando à satisfação 

integral do débito, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, 

parágrafo único, do CPC.

3 - EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor.

4 – Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE 

a executada por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

5 – INDEFERE-SE o pedido de expedição de ofício aos cartórios desta 

comarca para informarem a existência de imóveis em nome da parte 

executada, uma vez que tal busca pode ser realizada pela parte, sem a 

intervenção do Juízo.

6 – Realizadas todas as diligências anteriores, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestação e requerimentos úteis ao deslinde do feito 

executivo no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150059 Nr: 8770-64.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JORDÃO DE FARIAS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 DECISÃO

1 – Considerando que o perito nomeado não procedeu à perícia e, diante 

do teor da certidão de fl. 124, INTIME-SE o perito Dr. Luiz Mariano Plá Levy 

para restituir o valor recebido para a realização da perícia à época, 

acrescido de atualização monetária, no prazo de 15 (quinze) dias.

2 - Considerando o lapso temporal e o teor da certidão retro, este Juízo 

DESTITUI o Dr. Luiz Mariano Plá Levy para o qual fora nomeado.

 3 – Dessa forma, DETERMINA-SE a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

para inclusão na pauta do mutirão de perícias DPVAT.

4 – Após, retornem os autos CONCLUSOS para o início da fase instrutória, 

sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de 

outros elementos probatórios.

 5- INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164064 Nr: 1277-65.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETH REIS CALÇADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DA SILVA, EDINEY HENRIQUE 

LEITE, TEREZA DIAS DE CARVALHO, NELSON DO ESPIRITO SANTO 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES 

- OAB:5.793

 SENTENÇA (...) Os embargos foram opostos tempestivamente (fl. 

1.021).Pela análise das razões recursais, de rigor o provimento do 

recurso de embargos de declaração pela ocorrência de erro material na 

decisão atacada, de forma que, no “item 6”, onde está escrito “DETERMINA 

EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE”, leia-se 

“DETERMINA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE”.1 

- Forte em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos de 

declaração opostos às fl. 882/883-verso para o fim de corrigir o erro 

material apontado pela parte embargante, com supedâneo no art. 1.022, 

inciso III do Código de Processo Civil. Por consequência, passa a decisão 

a conter o seguinte dispositivo:Forte nos fatos e fundamentos antes 

expostos, este Juízo:1 – NÃO CONHECE dos embargos declaratórios de 

fls. 796/805, ante a sua intempestividade.2 – REJEITA a impugnação ao 

cumprimento de sentença ora ventilada;3 – A fim de possibilitar a análise 

do pleito de gratuidade de justiça formulado e ainda não apreciado pelo 

Juízo, com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC , INTIMEM-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado (DJE), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido.4 – DETERMINA a retificação da capa 

dos autos, fazendo-se constar como cumprimento de sentença, bem como 

colocar como exequente ELIETH REIS CALÇADOS, já qualificada, e 

executados JOSE FERREIRA DA SILVA, EDNEY HENRIQUE LEITE, NELSON 

DO ESPIRITO SANTO e TEREZA DIAS DE CARVALHO, devidamente 

qualificados às fls. 213;5 – REVOGA A SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO, 

ante a definição deste Juízo como competente para processamento e 

julgamento dos autos;6 – DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor da exequente, ficando desde já 

autorizado o auxílio de reforço policial, caso o oficial de justiça entenda 
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necessário;7 – Cumprida a ordem e não havendo requerimento das partes, 

CONCLUSOS.8 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192204 Nr: 9657-43.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO CELEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCA COLA INDUSTRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISLAYNE KARINE FERREIRA 

LOPES - OAB:23156/O, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - OAB:24.495/B, 

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:8406/BA

 SENTENÇA (...) É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Pela 

análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento do recurso de 

embargos de declaração. No caso dos autos, este Juízo entende que não 

assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade na sentença atacada. Isso porque não há 

contradição interna e eventual contradição externa ao “decisum” (com as 

provas dos autos ou com fundamento legal, por exemplo) não é hipótese 

de cabimento de embargos de declaração. Além do mais, no caso dos 

autos, o Juízo apresentou a respectiva fundamentação no que toca ao 

julgamento do feito e a apreciação das provas constantes dos autos. 

Dentro desse contexto, se a parte discorda do entendimento adotado pelo 

Juízo, eventual irresignação deverá ser desafiada por meio do recurso 

competente. Em suma, certa ou não a compreensão fática/jurídica lançada 

na sentença, como não se depara com a contradição e omissão a que se 

refere o art. 1.022 do CPC, o recurso aviado não é próprio para o fim 

pretendido. Ademais, a pretensão de rediscussão da lide, consoante se 

extrai da leitura de suas razões recursais, é inviável no instrumento 

utilizado. Nesse sentido, segue o entendimento do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “(...).” Logo, por pretender o 

embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir contra referida decisão 

utilizando instrumento adequado. Ante o exposto, ausentes os 

pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo NÃO CONHECE 

dos embargos de declaração opostos, devendo a decisão atacada ser 

mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. 

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 168200 Nr: 4829-38.2014.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAVEGAÇÃO PANTANAL VIP LTDA, THIAGO 

SERRATO FRANCISCO DE MATOS, DIEGO SERRATO FRANCISCO DE 

MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES - 

OAB:11.468/MT

 DESPACHO

1 – Não obstante a certidão de fl. 333, o juízo de admissibilidade do 

recurso interposto deverá ser realizado pelo Tribunal para quem a 

apelação é dirigida, na forma do § 3º do art. 1.010 do CPC.

Dessa feita, INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2 – Após, REMETAM-SE os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso com as providências de praxe.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27995 Nr: 3262-55.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Não obstante o pedido de suspensão formulado pela parte exequente 

às fls. 239/239-verso, a verdade é que o ato judicial de fl. 238 já havia 

determinado o arquivamento do feito.

Logo, não tem vez o pedido de suspensão.

Dessa feita, como determinado à fl. 238, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixa de estilo.

2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192466 Nr: 9853-13.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARISI GIULIANO, MARCELO WEISSHEIMER, AUTO 

POSTO TUIUIU LTDA, SILVIA ELISA WEISSHEIMER SALIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA REGINA PACHECO BEBER, LIRIO BEBER, 

LICELLY PACHECO BEBER, WILLIAN PACHECO BEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

recolhimento da 6ª parcela das custas processuais, como pressuposto 

para o cumprimento das demais determinações a seguir, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.4 – Comprovado o recolhimento da 

totalidade das custas processuais, tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil, [...]– EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil.[...] – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 10 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC.11 – CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195715 Nr: 867-36.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 (...) Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.Diante do caráter protelatório dos 

embargos de declaração opostos, notadamente em razão de que os 

pedidos formulados tanto no presente recurso, quanto nos embargos de 

declaração de fls. 110/121, não apresentaram pretensão de correção dos 

vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas conterem a finalidade de 

rediscussão da matéria e modificação do julgado, APLICA-SE multa de 2% 

sobre o valor da causa à parte embargante, na forma do art. 1.026, § 2º, 

do CPC.INTIMEM-SE. CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara o trânsito em 

julgado da sentença de fls. 107/109, contando-se o prazo a partir da 

intimação da aludida sentença.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 90 de 545



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 220831 Nr: 7721-12.2017.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA DE SOUZA EVANGELISTA, FABIANO DE 

SOUZA EVANGELISTA, LEIDIANA CASTELANS VIEIRA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 1 – INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) promover a 

juntada de todos os documentos requeridos pela Fazenda Pública Federal 

e Estadual às fls. 118/118-verso e fls. 123/123-verso, (b) manifestar 

acerca da petição e documentos de fls. 119/122, em que o Município alega 

a existência de interesse na demanda, (c) bem como apresentar a 

qualificação completa do confinante do fundo do imóvel, uma vez que 

desconhecido e não localizado (fl. 125), sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito.

2 – Após, com a juntada dos documentos requeridos, ENCAMINHEM-SE 

cópia à Fazenda Pública Federal e Estadual, como requerido nas petições 

de fls. 118/118-verso e fls. 123/123-verso a fim de manifestar interesse 

na área objeto da lide.

3 – Depois, com a indicação da qualificação do confinante faltante, 

EXPEÇA-SE o necessário para citação, nos termos do item 1 do ato judicial 

de fls. 109/110-verso.

4 – No mais, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo do edital de fls. 

114/114-verso.

5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001201-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DA SILVA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001201-82.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EXECUTADO: ADILSON 

DA SILVA AMORIM DECISÃO 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte executada, devidamente intimada, não procedeu ao pagamento 

espontâneo da obrigação. Além disso, a tentativa de bloqueio pelo sistema 

BACENJUD restou infrutífera (ID n. 14522183 e 14571095). 2 - Diante 

disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo 

DEFERE o pedido do exequente de ID n. 13168056 de 11/05/2018 e 

reiterado no ID n. 14578325, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas 

buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações 

sobre a existência de bens de propriedade da parte executada. Com a 

juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este 

Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito. 3 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 2, 

em nome do princípio da celeridade e da economia processual, DEFERE-SE 

a busca de veículos registrados em nome do executado por meio do 

sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. 

Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção. 4 – Em caso de manifestação da parte 

exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo 

Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de 

pagamento para que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 

do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito no montante 

descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da parte 

interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo 

requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 7 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – Por fim, CONCLUSOS 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003061-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOKA CONSULTORIA EM INVESTIMENTO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO STOCCO OAB - SP152348 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO BORGES LEAL DA SILVA OAB - SP256890 (ADVOGADO(A))

RENATO NAPOLITANO NETO OAB - SP155967 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003061-89.2016.8.11.0006. 

DEPRECANTE: MOKA CONSULTORIA EM INVESTIMENTO LTDA 

DEPRECADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A Trata-se de Carta 

Precatória oriunda da 2ª Vara Cível do Foro Regional XI da Comarca de 

São Paulo/SP, com a finalidade de realização de perícia e avaliação de 

área rural. Perito nomeado no id. 9972029, tendo apresentado proposta de 

honorários no id. 10052896. Discordância da parte embargante, conforme 

petição de id. 10171063. Manifestação do perito no id. 13794036. Novo 

ponderamento da parte embargante no id. 13836483. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece relato. Passa-se a decidir, Em consulta ao 

Regulamento de Honorários do Instituto Nacional de Engenharia de 

Avaliação e Perícia (INEAPE), verifica-se que, sem seu art. 8°, é estipulado 

o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para a hora técnica trabalhada. 

Tomando como base o dispositivo acima mencionado, vislumbra-se haver 

excesso nos honorários periciais solicitados pelo nobre perito. 1 - Isto 

posto, nos termos do art. 465, § 3°, do CPC, FIXA-SE a título de honorários 

periciais o importe de R$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais), 

montante este muito adequado para tal mister. 2 - INTIME-SE a embargante 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, deposite os honorários periciais 

fixados, sob pena de devolução da missiva ao Juízo de origem. 4 - 

Efetuado o pagamento, INTIME-SE o perito nomeado para dar início aos 

trabalhos. 5 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 28 de novembro de 2018. Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000439-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA E SAWAMURA DE SIQUEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000439-03.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

LUIZ CARLOS VILELA EXECUTADO: PEREIRA E SAWAMURA DE SIQUEIRA 

LTDA - ME 1 – Cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via 

BACENJUD (id. 12430690). Diante disso, INDEFERE-SE o pedido formulado 

pela parte exequente no id. 16246645, porquanto não houve 

demonstração pela exequente da existência de indícios de que haveria 

numerário disponível em conta bancária da parte devedora que 

justificassem outras diligências no sistema BACENJUD. 2 – Assim, 

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

manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob pena 

de arquivamento. 3 – Após, venham os autos CONCLUSOS. 4 – INTIME-SE. 

5 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 28 de novembro de 2018. Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001434-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA NUNES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001434-50.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

MARIA HELENA NUNES DO NASCIMENTO 1 – Diante do requerimento de id. 

15262020, o Juízo DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao 

sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens 

de propriedade da parte executada. Com a juntada das informações 

fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o 

processo passe a tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as 

anotações necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 2 – 

Após, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito. 3 – Por fim, CONCLUSOS para demais 

deliberações. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006066-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MACIEL MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES (RÉU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 
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veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a juntar cópia de seu holerite e a afirmar a existência diversas 

despesas o que causaria estado de dificuldade financeira. Ora, o fato de 

a autora ser servidora pública e auferir remuneração quantia superior a 

R$ 8 mil, o que por si só denota a inexistência de situação de 

miserabilidade ou pobreza, conforme afirma. Não bastasse, a requerente 

poderia ter apresentado extratos bancários comprovando ausência de 

movimentação financeira, existência de dívidas ou mesmo certidões de 

não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se que o 

benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte autora para regularização do pagamento das 

custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – PROMOVA-SE a 

retificação do valor da causa de acordo com o valor do bem móvel 

discutido no processo. 4 - CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 29 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007093-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN MARCELO GALINA (RÉU)

MARILZA PEREIRA GALINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007093-06.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS RÉU: MARILZA PEREIRA GALINA, 

JHONATAN MARCELO GALINA I - Relatório Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ADRIANA MORAIS DE CAMPOS 

em face de MARILZE PEREIRA GALINA e JHONATAN MARCELO GALINA, 

todos qualificados nos autos. Gratuidade de justiça e dilação da análise do 

pedido de tutela de urgência no id. 10862697. Audiência de 

conciliação/mediação de id. 13446388, a qual resultou inexitosa. 

Contestação de id. 13716807. Impugnação à contestação apresentada no 

id. 14441849. Vieram os autos conclusos. Pedido de julgamento 

antecipado da lide formulado pela parte autora no id. 16096623. O 

processo veio concluso. II - Fundamentação 2.1 - DA INÉPCIA DA INICIAL 

Em sua contestação, os requeridos alegam que a exordial é inepta, ante o 

descumprimento do disposto n art. 319 do CPC. Compulsando os autos, 

verifica-se que a exordial possui todos os os pressupostos processuais 

de existência e de validade da relação constituída, bem como as 

correlatas condições da ação. Desta feita, REJEITA-SE a preliminar 

arguida. 2.2 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE MARILZE PEREIRA GALINA 

Aduz a requerida acima mencionada que somente emprestou seu nome 

para seu enteado, ora requerido, para o financiamento do veículo em 

questão. Analisando os documentos de ids. 10607239 (Consulta 

RENAJUD), 10607228 (Recibo de Transferência) e 10607226 (Certificado 

de Registro de Veículo), vislumbra-se que em todos eles constam como 

alienante do automóvel a promovida MARILZE PEREIRA GALINA, não 

havendo que se falar em sua ilegitimidade na integração do polo passivo 

da demanda. Isto posto, REJEITA-SE a pretensão almejada. 2.3 - MÉRITO 

Considerando que os elementos necessários à formação da convicção 

deste juízo encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda 

se encontra apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 

355, inciso I, do CPC. No presente caso, a parte autora não trouxe aos 

autos qualquer elemento que comprove o seu não conhecimento acerca 

das condições do financiamento adquirido pela requerida MARILZE, tendo 

somente realizado Boletim de Ocorrência, que é um documento unilateral. 

As provas apresentadas pela parte autora não revelam, efetivamente, o 

desconhecimento acerca da questão do financiamento "balão". Nesse 

passo, é ônus da autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, e 

aos requeridos, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da requerida, na forma do art. 373 do CPC. Dentro desse contexto, 

uma vez que a parte autora deixou de apresentar elementos mínimos 

acerca da veracidade de suas alegações, é de ser reconhecida a 

improcedência do pedido estampado na exordial. III - Dispositivo Ante o 

exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora e JULGA 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. CONDENA-SE a parte 

autora ao pagamento das despesas, custas e de honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma 

do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação essa suspensa, uma vez 

que beneficiária da justiça gratuita, como regula o art. 98, § 3º, do CPC. 

Por corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 29 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000393-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON NUNES DOS SANTOS (RÉU)

REGIANE CARLA DA SILVA SANTOS (RÉU)

OESIO NUNES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000393-14.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: OESIO NUNES DOS SANTOS, REGIANE 

CARLA DA SILVA SANTOS, WELLINGTON NUNES DOS SANTOS I - 
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Relatório Trata-se de Ação de Cobrança movida por BANCO DO BRASIL 

S/A em desfavor de OESIO NUNES DOS SANTOS, REGIANE CARLA DA 

SILVA SANTOS e WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, todos qualificados 

nos autos. Alega o requerente que os requeridos foram fiadores da 

empresa LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME (em recuperação judicial) no 

Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n°. 018.410.135, 

sendo obtida linha de crédito no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e 

cinco mil reais), tendo restado saldo devedor de R$ 165.762,47 (cento e 

sessenta e cinco mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete 

centavos). Requeridos devidamente citados, conforme certidão de id. 

12044938. Audiência de conciliação/mediação no id. 12771108, a qual 

restou inexitosa. Contestação de id. 13149705, apresentada por terceiro 

não integrante da lide. Impugnação à contestação no id. 13619234. Vieram 

os autos conclusos. II - Fundamentação Conforme se infere na certidão de 

id. 12044938, os requeridos foram devidamente citados, bem como 

compareceram à audiência de conciliação/mediação de id. 12771108, 

porém não apresentaram contestação. Compulsando os autos, verifica-se 

que a pessoa jurídica LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME apresentou 

contestação no id. 13149705, porém a mesma não figura no polo passivo 

da demanda, tendo o banco requerente não demandado contra ela na 

presente ação. Conforme já é pacífico e de notório saber de todos os 

operadores do direito, os fiadores respondem solidariamente pelas dívidas 

contraídas pela pessoa a qual se prestou tal fiança. Com isto, a presente 

demanda pode ser movida em face somente dos fiadores. Tendo em vista 

que os requeridos, apesar de devidamente citados, não apresentaram 

contestação, DECRETA-SE a revelia dos mesmos, nos termos do art. 334 

do CPC, sendo possível o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe 

o art. 355 do CPC. Com a contumácia da parte demandada, ocorre 

verdadeira inversão do ônus probatório. De tal sorte, parte-se da premissa 

de que tudo que consta da exordial é verdadeiro e somente será 

improcedente o pedido se dos autos constar prova que refute essa 

presunção. No vertente caso, o comportamento passivo da parte 

demandada acaba por confessar a dívida apresentada na exordial. 

Tratando-se de direito disponível, outra não pode ser a conclusão a não 

ser a de que a revelia ora visualizada repercute na aceitação da dívida 

cobrada. III - Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o 

pedido formulado pelo autor para o fim de condenar os requeridos ao 

pagamento do valor de R$ 165.762,47 (cento e sessenta e cinco mil 

setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), 

devidamente atualizado com os encargos pactuados no contrato até a 

data do ajuizamento do feito, sendo que, a partir daí, deverá incidir juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC 

a contar do ajuizamento da demanda. CONDENA-SE os demandados ao 

pagamento das despesas, custas e de honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na 

forma do art. 85, § 2º, do CPC. Por corolário, EXTINGUE-SE o processo 

com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. CÁCERES, 29 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001086-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZI CANDIA FRUTUOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001086-95.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: SUZI CANDIA FRUTUOSO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I - Relatório Trata-se de Ação Ordinária movida por 

SUZI CANDIA FRUTUOSO em face de BANCO BRADESCARD S/A, ambos 

qualificados nos autos. Aduz a requerente que teve seu nome inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo requerido de forma indevida, vez que 

não possui relação jurídica com tal empresa. Com isto, recorreu ao 

judiciário, requerendo a declaração da inexistência do débito, a exclusão 

de seu nome nos serviços protetores de crédito, bem como indenização 

por danos morais. Despacho inicial de id. 4845998, ao qual recebeu a 

exordial, concedeu os benefícios da gratuidade de justiça, bem como 

inverteu o ônus da prova. Audiência de conciliação/mediação de id. 

723641, a qual resultou infrutífera. Contestação apresentada no id. 

802407. Devidamente intimada a impugnar a contestação, a parte autora 

quedou-se inerte. Intimadas as partes a especificarem provas (id. 

11757400), o requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Vieram 

os autos conclusos. II - Fundamentação A demanda em análise se trata 

apenas de matéria de direito, de modo que a abertura da fase instrutória 

se mostra desnecessária tendo em vista os elementos probatórios 

existentes no processo, bem como pelo fato de não haver requerimento 

de prova, torna-se factível o abreviamento do rito (art. 335, I, do CPC). 2.1 

- DA QUESTÃO PRELIMINAR No que concerne à alegada falta de interesse 

de agir, diante da ausência de pedido prévio à empresa, a verdade é que o 

ordenamento jurídico não prevê a necessidade de esgotamento da via 

administrativa para a pretensão em questão, em atenção, ainda, à 

inafastabilidade do Poder Judiciário, prevista no art. 5º, inciso XXXV, da 

CF. Por uma questão de coerência, sobreleva anotar que este Juízo, 

quando dos despachos iniciais, adota posicionamento no sentido de exigir 

das partes a demonstração de ao menos uma diligência prévia de tentativa 

de solução extrajudicial da pendência antes do ajuizamento de qualquer 

demanda, o que pode ser implementado por meio de reclamação junto ao 

PROCON, por exemplo. Todavia, no caso em comento, a petição inicial foi 

distribuída há mais de 1 (um) ano, tornando despiciendo a exigência, nesta 

fase do processo, de prévia provocação administrativa da empresa. Bem 

por isso, no vertente caso, considerando especificamente o momento em 

que o processo se encontra, não há falar em necessidade de pleito 

administrativo prévio, de modo que este Juízo REJEITA a preliminar em tela. 

2.2 - DO MÉRITO Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação, mostra-se cabível a análise do mérito da 

demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 

93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do 

novel Código de Processo Civil. Sem delongas, inicialmente, narra a autora 

que a parte requerida procedeu anotações em seu nome, sem sua prévia 

ciência e de forma indevida, motivo pelo qual não há relação jurídica entre 

ambos para que o promovido procedesse a inscrição de seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Nesse ponto, embora este juízo tenha 

invertido o ônus da prova, havendo necessidade de o requerido juntar aos 

autos contratos e demais documentos que demonstrem eventual débito 

que justifique as inscrições, não significa que há presunção absoluta de 

procedência da ação em caso de ausência de juntada de alguns 

documentos . Tanto é que, pela análise das provas carreadas aos autos, 

conclui-se que os pedidos da autora comportam apenas parcial 

acolhimento. Pois bem, o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao 

fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos 

relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só 

terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. No caso vertente, aplicando-se os institutos do Código de 

Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a 

responsabilidade objetiva do promovido, constata-se que a pretensão 

declaratória da inexistência do débito merece guarida. É que o requerido 

não trouxe aos autos cópias dos contratos realizados com a autora, nem 

tampouco telas sistêmicas que comprovam a existência de negócio jurídico 

entre as partes. Dessa forma, pelas inconsistências das informações e 

ausência de comprovação pelo requerido dos débitos por ela arguidos, 

como se inverteu o ônus da prova em favor do autor, caberia à ré 

demonstrar de forma cabal que as inscrições em nome do autor se deram 

de forma legítima. De tal ônus o demandado não se desincumbiu, deixando 

de de apresentar cópia dos contratos entabulados com a autora, ou 
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apresentação de telas sistêmicas, prova esta que lhe incumbia em virtude 

da relação de consumo havida entre as partes e diante da inversão do 

ônus da prova determinada em decisão inicial. Diante disso, a teor do que 

dispõe o art. 373, inciso II do CPC, tem-se que o promovido não se 

desincumbiu do ônus de provar a existência e inadimplência da autora no 

suposto negócio jurídico formalizado entre as partes, de modo a 

demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da requerente. A respeito da existência de dano moral, em virtude 

da inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, a 

jurisprudência do Colendo STJ é pacífica no sentido de que o dano moral 

decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de 

restrição ao crédito, não havendo necessidade da prova do prejuízo, 

desde que comprovado o evento danoso. Com efeito, extrai-se a 

insubsistência do dano moral alegado ante a existência de inscrições 

preexistentes (documento de id. 4836160) cuja legalidade não se encontra 

questionada ou mesmo demonstrada no processo, na esteira do que 

preconiza o entendimento sumulado pela Corte Superior, inteligência do 

Enunciado da Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Além disso, a 

autora também não pode reclamar pela ausência de prévia comunicação 

da negativação, em primeiro lugar porque pacificou-se no âmbito do STJ 

(Súmula 359) o entendimento de que tal falta deve ser imputada ao órgão 

mantenedor e não ao credor. Ademais, dispensa-se tal comunicação 

prévia no caso de já haver outras restrições, por não ser o caso de o 

consumidor ter experimentado alguma situação anormal, tendo em vista 

que a prática não lhe era incomum – conhecido como devedor contumaz. 

Diante desse panorama, a pretensão indenizatória não merece guarida. III - 

Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de: a) declarar a inexistência 

dos débitos em discussão no processo na forma exposta na petição inicial 

(contrato n°. 0218403801612434). b) determinar a baixa definitiva da 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em 

discussão no caso em tela (contrato acima mencionado). Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência 

recíproca, CONDENA-SE as partes ao pagamento das despesas, custas e 

de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, c/c o art. 86, ambos 

do CPC, rateados igualmente entre as partes, sendo vedada a 

compensação. Contudo, a condenação em relação à autora ficará 

suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC. Por corolário, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. CÁCERES, 28 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001302-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DECELE FERREIRA DOS PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001302-22.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DECELE FERREIRA DOS PASSOS RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documento movida por DECELE 

FERREIRA DOS PASSOS em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A 

(TELEXFREE), ambos qualificados nos autos. Intimada a requerente para 

que demonstre os pressupostos ensejadores da concessão da gratuidade 

(despachoi de id. 12386376), esta quedou-se inerte, sendo o benefício 

indeferido no id. 13014855. Instada a efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, a parte autora não o fez. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Compulsando os 

autos, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso porque a autora 

não efetuou o pagamento das custas e despesas processuais mesmo 

devidamente intimada para tal desiderato, tratando-se de hipótese da 

ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo (art. 485, IV do CPC). Ante o exposto, este juízo JULGA-SE 

EXTINTO o feito, em razão da ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 29 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003405-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI AUXILIADORA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MENDES DOS SANTOS OAB - MT13063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA BARBOZA FONSECA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003405-36.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARLI AUXILIADORA DE ALMEIDA RÉU: MARIA LUCIA BARBOZA 

FONSECA I - Relatório Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência Cautelar movida por MARLI 

AUXILIADORA DE ALMEIDA em desfavor de MARIA LUCIA BARBOZA 

FONSECA. Alega a requerente que contratou os serviços da requerida 

para tratamento dentário, pagando a quantia de R$ 14.100,00 (catorze mil 

e cem reais). Tendo em vista as constantes recolocações de coroas (pois 

estas caíam com frequência), procurou parecer de outros profissionais, 

aos quais informaram que, antes de efetuar qualquer procedimento 

corretivo, deveria passar por perícia técnica. Aduz ainda que efetuou 

laudo radiográfico de sua boca, ao qual pode-se constar suposta 

negligência ou imperícia por parte da requerida. Com isto, recorreu ao 

judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a realização de prova 

pericial em sua boca, e no mérito a condenação da requerida em danos 

materiais e morais. Tutela de urgência deferida no id. 8798367. Requerida 

citada no id. 10330385. Laudo pericial de ids. 11353769, 11353776 e 

11353778. Manifestação da requerente (id. 11725255) acerca do laudo 

apresentado, ratificando os pedidos contidos na inicial. Audiência de 

conciliação/mediação de id. 12512574, a qual resultou inexitosa. 

Contestação de id. 12798595, pugnando pela inépcia da petição inicial, 

realização de novo laudo pericial, e no mérito a improcedência dos pedidos 

formulado na exordial. Impugnação à contestação apresentada no id. 

13254650. Vieram os autos conclusos. II - Fundamentação 2.1 - DA 

INÉPCIA DA INICIAL Aduz a requerida que a petição inicial é inepta, tendo 

em vista a indeterminação do pedido e a narrativa dos fatos não decorre 

logicamente a conclusão. Analisando a exordial, verifica-se não haver 

razão a parte promovida, pois a exordial preenche todos os requisitos 

legais disposto nos arts. 319 e 320 do CPC, razão pela qual REJEITA-SE a 

preliminar arguida. 2.2 - DA INAPTIDÃO DA PERITA Alega a promovida que 

a perita nomeada por este Juízo não possui conhecimento técnico na área 

objeto da perícia, pugnando por nova prova pericial a ser realizada por 

profissional com a especialidade técnica cabível. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerida foi intimada acerca da nomeação da 

perita, tendo inclusive apresentado quesitos, e não impugnou sua 

nomeação como expert para a realização da perícia, concordando desta 

feita com a capacidade técnica da profissional indicada pelo Juízo. Nessa 

toada: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO MÉDICO 

JUDICIAL – VALIDADE - NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – 

PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Não há que se 

falar sobre a realização de nova perícia médica com profissional 

especialista na área de ortopedia/traumatologia, eis que, no momento da 

nomeação do perito judicial, não houve qualquer irresignação por parte da 

autora, ora apelante. (Ap 12143/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, 

Publicado no DJE 12/04/2018). (grifado) Com isto, denota-se a preclusão 

da parte requerida em contestar a nomeação e capacidade técnica da 

perita designada por este Juízo, motivo pelo qual REJEITA-SE a alegação 

apresentada. 2.3 - DA DEFICIÊNCIA OU INCONCLUSIVIDADE DO LAUDO 
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PERICIAL Manifesta a promovida que o laudo pericial apresentado é 

deficiente ou inconclusivo, ante a falta de fundamentação nas respostas 

dos quesitos. Em uma análise detida do laudo de ids. 1353769, 11353776 e 

11353778, pode-se verificar que todos os quesitos foram respondidos 

fundamentadamente sendo que, em algumas perguntas formuladas pela 

requerida, a perita respondeu como inconclusiva, ante a ausência de 

documentos necessários (aos quais a parte promovida não forneceu), 

objetividade ou falta de critério. Sendo assim, não há que se falar em 

inconclusividade ou deficiência do laudo apresentado, pois este foi 

satisfatório para a elucidação deste Juízo, tendo a perita procedido de 

acordo com as normas processuais vigentes. Isto posto, REJEITA-SE o 

alegado pela requerida, INDEFERINDO-SE desta feita o pedido de nova 

prova pericial. DO MÉRITO A natureza das questões discutidas na 

demanda em análise revela a desnecessidade de produção de prova oral, 

tendo em vista os elementos probatórios existentes no processo, 

tornando-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil). Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Destarte, não havendo preliminares e 

outras questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se 

cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do 

convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 

1988, bem como do art. 371 do Código de Processo Civil. 2.4 - DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Versam os 

autos sobre indenização devida a má prestação do serviço fornecido pela 

requerida para com a requerente. Pois bem. Diante disto, verifica-se a 

existência de relação de consumo entre as partes, pois a parte autora se 

trata de consumidora, conforme disposto no art. 2º do CDC, sendo que a 

responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 

e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de 

culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das 

atividades desenvolvidas. Desta feita, INVERTE-SE o ônus da prova, 

cabendo a requerida provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 

requerente, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. 2.5 - DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO 

OFERECIDO E O DANO CAUSADO Analisando as provas trazidas aos 

autos, mais precisamente o laudo pericial, vislumbra-se a conclusão de 

que o plano de tratamento utilizado pela requerida não foi o adequado ao 

caso da requerente, havendo defeitos na realização dos procedimentos 

de colocação das coroas protéticas ante a negligência e imperícia por 

parte da promovida. Com isto, verifica-se a existência de nexo causal 

entre a má prestação do serviço e o dano causado, sendo o laudo pericial 

suficiente para sua comprovação. Nesse sentido: EMENTA PROCESSO 

CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –NEXO 

CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º 

§1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico 

elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a 

incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.Para que a 

indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de 

trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, 

art. 5º da Lei 6.194/74.Tratando-se de invalidez permanente parcial 

incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre 

redução proporcional, Art. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 

11.945/09. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) 

2.6 - DO DANO MATERIAL Diante das provas contidas nos autos, 

verifica-se que houve dano causado à requerente pela má prestação do 

serviço fornecido pela requerida, tendo a autora pago os valores 

cobrados, porém sem ter uma prestabilidade adequada, causando-lhe 

prejuízos. O art. 186 do Código Civil estabelece que: Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Conforme já elucidado alhures, houve ato ilícito por parte da requerida, 

gerando o direito da requerente em ser indenizada, nos termos do art. 927, 

caput, do mesmo diploma legal acima mencionado: Art. 927. Aquele que, 

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. Com isto, vislumbra-se que a requerente sofreu desvantagem 

patrimonial ao contratar um serviço realizado com negligência e imperícia 

por parte da requerida, devendo ser restituído à autora os valores pagos 

pela obrigação contratada. 2.7 - DO DANO MORAL Não se pode olvidar 

que o presente caso trata de demanda consumerista, sendo que a 

prestação de serviço pela requerida não ofereceu as condições que dela 

se esperava, ou seja, foi defeituosa, o que redundou em prejuízos de 

ordem moral à parte autora, devendo ser, então, indenizada. Nessa toada: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO DE 

TALÃO DE CHEQUE SOB RESPONSABILIDADE DO BANCO - USO 

INDEVIDO DAS CÁRTULAS POR TERCEIRO – CIÊNCIA DO BANCO 

ACERCA DO FATO – CONTINUIDADE NA COMPENSAÇÃO – DESFALQUE 

NA CONTA BANCÁRIA QUE ENSEJOU A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE 

EMITIDO PELO AUTOR – INSCRIÇÃO NO CCF INDEVIDA – DANOS MORAIS 

MANTIDOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA – 

MÁ-FÉ CONFIGURADA – REPETIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Da análise dos autos, tem-se que a responsabilidade do 

réu/apelante pelo ato tido como ilícito é evidente, porquanto, restou 

demonstrado que, não bastasse os cheques em nome do autor/apelado 

terem sido extraviados por culpa da instituição financeira, esta continuou 

compensando as cártulas mesmos depois da ciência do referido extravio, 

o que conduziu à inscrição do nome do autor no CCF’s, uma vez que teve 

cheques de sua emissão devolvidos por insuficiência de saldo. 2. Neste 

sentido, dada a falha na prestação de serviço pelo apelante, o dever de 

indenizar está devidamente caracterizado, haja vista que a condenação à 

reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano 

e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos. 3. Porém, 

no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da 

indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito 

da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico 

que é inerente à medida. 4. No caso, tem-se que o quantum fixado é 

superior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos, 

razão pela qual a verba indenizatória deve ser reduzida para a quantia de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Na hipótese, a má-fé na 

cobrança/compensação dos cheques resta caracterizada, devendo ser 

mantida, portanto, a condenação do réu à restituição em dobro dos 

valores indevidamente descontados da conta bancária do autor, 

ressalvando a possibilidade de desconto dos valores estornados 

anteriormente, como bem pontuou o sentenciante. 6. Por fim, quanto aos 

honorários advocatícios, não há que se falar em exorbitância do 

percentual arbitrado, porque se encontra dentre do patamar legalmente 

estabelecido (§2º, art. 85, CPC). (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 

29/10/2018). Insta salientar que a autora é professora, necessitando usar 

a fala para realização de seu labor, não podendo dar um sorriso sequer 

por conta das próteses coronárias que vivem caindo, causando-lhe queda 

em sua auto-estima. No tocante ao “quantum” indenizatório a título de 

danos morais a ser arbitrado à parte autora, trata-se de matéria polêmica e 

por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Porém, vale ressaltar que o objetivo da indenização por danos 

morais não é o enriquecimento e tampouco o empobrecimento, tendo, sim, 

conforme posicionamento do STJ, “dupla função reparatória e 

penalizante”. (STJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do 

voto do relator Ministro Cláudio Santos). III - Dispositivo Diante do exposto, 

este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) CONDENAR 

a requerida ao pagamento da a quantia de R$ 14.100,00 (catorze mil e cem 

reais), a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a partir 

da data da propositura da ação. b) CONDENAR a promovida ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

em favor da parte autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, 

a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data da 

prolação da sentença. Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENA a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor 

atualizado da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). No mais, este Juízo 

EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 29 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006612-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006612-09.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

FABIO GOMES DE ARRUDA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Nos termos do 

art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Embargante para 

providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 

15 (quinze) dias. Providencie a vinculação aos autos de execução. 

Providencie ainda a habilitação do Advogado da Embargada nos registros. 

Após, cite-se e intime-se a Embargada, na pessoa de seu Procurador, 

para comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação (art. 

771 e 772, inciso II c/c art. 334 do CPC), preferencialmente acompanhados 

de Advogado(a), a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Embargante ou Embargada à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Concomitantemente, intime 

pessoalmente – Correios a Embargada para comparecimento à audiência. 

Advirta a parte Embargada de que o prazo para oferecer defesa será de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Postergo 

à análise do pedido de tutela após a resposta do Embargado. Caceres, 29 

de novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001709-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MENEZES VILELA OAB - GO27962 (ADVOGADO(A))

ARTHUR RODRIGUES GOMES OAB - GO39618 (ADVOGADO(A))

FATIMA APARECIDA ALVES MARTINS OAB - GO24592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1001709-62.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: 

[DUPLICATA]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: ACOFERGO TUBOS 

E PERFILADOS S/A Endereço: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO, 7500, 

DISTRITO AGRO INDUSTRIAL, ITUMBIARA - GO - CEP: 75536-100 POLO 

PASSIVO: Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME 

Endereço: Avenida Tamalhares, 215, Esquina com Rua das Seriemas, Vila 

Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar Vossa Senhoria, na qualidade de Representante da 

Parte Autora, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se acerca da 

correspondência devolvida e anexada aos autos deste processo. 

Cáceres, 29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004739-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1004739-08.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 20.082,65 

ESPÉCIE: [BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: MARIANA RODRIGUES ALVES Endereço: Rua Alameda Santos, 

332, Bairro Santa Rosa, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço: CENTRO 

EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 100, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE 

SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04344-902 Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com fito de que no prazo de 15 dias, 

manifestem-se com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID: 

16761047), bem como requeiram o que entenderem de direito. Cáceres, 29 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002424-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MIGUEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ADEVAIR CEVADA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE GERMANO ATALA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA ATALA OAB - 027.627.651-53 (REPRESENTANTE)

JOAO BATISTA CARDOSO OAB - MT5303/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUZIANE APARECIDA WAGMAKER (TERCEIRO INTERESSADO)

THAIS DE CARVALHO SABINO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1002424-07.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 20.000,00 

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: ADEVAIR CEVADA DE MORAIS Endereço: pinto de Araujo, 

q. 15, l. 03/04, jardim ipanema, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

ELISANGELA MIGUEL DE OLIVEIRA Endereço: Pinto de Araujo, q. 15 l. 

03/04, jardim Ipanema, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: EMILIA ATALA Endereço: MARECHAL DEODORO, 160, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ESPÓLIO DE GERMANO ATALA 

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 160, CENTRO, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 10 dias, 

promova o andamento do feito, tendo em vista, o disposto na sentença de 

(ID 15978199). Cáceres-MT, 29 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001842-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO ROSA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1001842-70.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 36.240,00 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: AYMORE Endereço: 

BANCO SANTANDER, 474, RUA AMADOR BUENO 474, SANTO AMARO, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-901 POLO PASSIVO: Nome: ARLINDO 

ROSA Endereço: RUA JOSE RODRIGUES FONTES, SAO MIGUEL, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca da certidão (ID Num. 16744499). Eu, Joel 

Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 29 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003457-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS COYOTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1003457-32.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 113.324,44 ESPÉCIE: 

[EXECUÇÃO CONTRATUAL, CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / 

INDISPONIBILIDADE DE BENS, MULTA DE 10%, CORREÇÃO MONETÁRIA]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

MOTOS COYOTE LTDA - ME Endereço: Avenida Sete de Setembro, 631, 

Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 2000, Santa Izabel, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa de 

seu(s) Advogado(s), com o intuito de que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar(em) sobre a penhora em dinheiro, via Bacenjud (ID Num. 

15976808 ) . Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. 

Cáceres-MT, 29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004579-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para contestação. Cáceres-MT , 29 de novembro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005540-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. L. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1005540-84.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.264,94 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, PRÉDIO PRATA, 4 ANDAR, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: MAIKI 

ROGERIO LEMES DA SILVA Endereço: RUA DAS ARARA, 75, JARDIM DO 

TREVO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante da 

Parte Autora, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se acerca do 

cálculo de apuração de custas (ID:16736222) juntado aos autos. Cáceres, 

29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006897-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE AMORIM BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para contestação. Cáceres-MT, 29 de novembro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005659-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER RODRIGUES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 1005659-45.2018.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 26.605,44 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ROGER 

RODRIGUES CORREA Endereço: Rua dos Guaranás, 74, Massa Barro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Endereço: RUA 

MAJOR QUEDINHO, 11, 25 andar, CENTRO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01050-030 Senhor(a): ROGER RODRIGUES CORREA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de representante do polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala 02 Data: 17/12/2018 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Cáceres, 29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131795 Nr: 472-20.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO SOUTO E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARNEL FERREIRA, ENEDILSON PORFIRIO DE 

CAMPOS, MARCOS CESAR ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para, tomarem 

conhecimento da audiência agendada para o dia 25/02/2019 às 13:30 hs a 

realizar-se no CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179917 Nr: 2213-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDILETE APARECIDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifestar acerca do Laudo de Avaliação do imóvel 

penhorado acostado pelo requerido às fls.211/217.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 89971 Nr: 5221-51.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HORTÊNCIO DA CUNHA RIBEIRO, 

PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO, TINTTELER ARAUJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO - OAB:49889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764 - A, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ... Segundo consta dos autos, Massa Falida de Garavelo & Cia ingressou 

com ação de cobrança em face de Fernando Hortencio da Cunha Ribeiro, 

Paulo Roberto Dossena Grando e Tintteler Araujo Pereira. A relação 

jurídica é decorrente da adesão a um contrato de consórcio, defendendo o 

Requerido Tintteler que o prazo prescricional tem termo inicial a data do 

término do grupo ocorrido em 1986. Por tratar-se de relação jurídica 

constituída na vigência da legislação anterior, é de aplicar o prazo 

prescricional de 20 anos do Código Civil de 1916, nos termos do seu art. 

2.028. No caso em exame o direito pretendido é disponível, e citados, os 

Requeridos não apresentaram defesa no prazo legal. Tratando-se de 

direito disponível, a ausência de impugnação acarreta a preclusão, 

inclusive era vedado ao magistrado conhecer de ofício. ... Por tratar-se de 

direito disponível, à ausência de impugnação implica na preclusão, e aliado 

que o argumento extrapola o permissivo do art. 525 do CPC, deve ser 

rejeitada a alegação de prescrição. Foi ainda apresentada como matéria 

de defesa por Tintteler a nulidade da citação do Requerido Paulo. ... Pelo 

histórico relatado, percebe-se que este juízo adotou às cautelas 

pertinentes para tentativa de citação do Requerido Paulo, seja diligenciado 

no endereço por ele declarado para a Receita Federal, seja junto à Justiça 

Eleitoral. Inobstante não tenha sido diligenciado no endereço comercial, tal 

circunstância não invalida o ato, pois o endereço era antigo – ano 1981, e 

a tentativa de citação foi realizada com base em dados cadastrais 

recentes e contemporâneos ao ajuizamento da ação. Ademais, o 

Requerido Tintteler não apresentou nenhuma prova no sentido de que o 

Requerido Paulo tenha alguma vinculação no endereço comercial 

declarado quando da contratação. Frente a tais circunstâncias, afasto a 

alegação de nulidade da citação do Requerido Paulo. Isto posto, não 

acolho a impugnação de fls. 197/204. Intimem-se. Indique o Credor quais 

medidas pretende levar a efeito para a penhora de bens, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149176 Nr: 7791-05.2012.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CATARINA FERREIRA DA CRUZ, MANOEL 

NATALINO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIZABETE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALT JUNIOR - 

OAB:5.005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No curso da ação e após proferida sentença, foi noticiada a alienação da 

área objeto da lide, sendo que através do despacho de fls. 208 foi 

determinada a expedição de mandado para restituição da posse para o 

terceiro adquirente Luiz Rocha Meira.

Edson Borges Guimarães na qualidade de terceiro solicitou à habilitação 

nos autos e postulou pela suspensão do cumprimento do mandado. Em 

síntese, afirma que o atual proprietário da área, e quem teria interesse e 

legitimidade para ser o beneficiário do cumprimento do mandado. 

Demonstrando ausência de interesse, postula pela suspensão do 

cumprimento.

Os documentos apresentados às fls. 228/235 atestam, em tese, e a 

princípio, a legitimidade do terceiro em postular a suspensão do 

cumprimento do mandado.

Diante do alegado e dos documentos apresentandos, determino a 

suspensão do cumprimento do mandado.

Nos termos do art. 9º do CPC, manifeste a parte Autora sobre a petição de 

fls. 212/218, no prazo de dez dias.

Após, retorne concluso.

Dê-se ciência ao Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 59372 Nr: 5660-67.2006.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSÉ DA COSTA SALES, LUIZ MARQUES 

GARCIA, GESSI SILVA GARCIA, TEREZA GARCIA ARAÚJO, MANOEL 

SATURNINO ALVES DA CUNHA FILHO, JOSÉ DA SILVA ARAUJO, SONIA 

GARCIA CUNHA, MANOEL EUFRÁZIO GARCIA, ESPOLIO DE LAURA 

GARCIA SALES, ESPÓLIO DE ANA GARCIA MACEDO, ESPÓLIO DE 

ADELINA MACIEL GARCIA, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MARQUES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE OLIVEIRA, EZEQUIAS DIONIZIO 

PEDROSO, AURINO DA SILVA CASTRO, MARLI DIONIZIO PEDROSO, 

LÁZARO, LAZINHO, LOURIVAL JOSÉ DE ARRUDA, ADELAIDE RIBERIRO 

CEBALHO, CLEUZA VIEIRA DE SOUZA, CLEIDE VIEIRA DA SILVA, 
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BENEDITO FERREIRA, KATIA M. FERREIRA, GERALDO INÁCIO DA SILVA, 

EDSON F. LEITE, JEFERSON DO N. CINTRA, JOSÉ G. DE ANDRADE, 

KLEBER M. DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO C. ALMEIDA, PAULO DA 

CONCEIÇÃO SOUZA, CICERO D. DE CAMPOS, RONIDO J. NASCIMENTO, 

RENIL FERREIRA DE OLIVEIRA, GONÇALO F. DE OLIVEIRA, JOSÉ BATISTA 

DA SILVA, JOSÉ FERREIRA, SELMA A. DA SILVA, LUZIA DE S. FERREIRA, 

MANOEL EDUARDO SOARES, IZABEL ARROJO, MANOEL M. ORTIZ, 

GLORETE APARECIDA FERREIRA, CLEONICE FIRMINA DE JESUS, DJALMA 

FIRMINO DE JESUS, IVANILDO ALVES DOS SANTOS, JACKELINE 

FERNANDA DA SILVA, RAFAELLY DE MIRANDA VIANA, MARCONDES 

GONÇALVES MENDES, JULIANO GOMES DOS SANTOS, JENISSON 

HANSEN JUVENAL, ROOSEVELT DA SILVA, JOSÉ DE S. RAMOS, DENIZA 

TORRES CARNEIRO, RICARDO SALVATERRA, CARMELITA DA SILVA, 

JOELSON CARDOZO AGUILHERA, EDILEUZA GUEDIS DOS SANTOS, 

LOURIVAL VIANA LOPES, JOVANICE M. DE MIRANDA, RASALI DIONÍZIO 

VIEIRA, MARIO MARCIO V. DA SILVA, SEBASTIÃO SURUBI DA SILVA, 

BENEDITA V. DE OLIVEIRA, CARMELITA BORGES, MIGUEL MARCIO V. DA 

SILVA, ROSIMAR DA SILVA, ZEUMANA DA COSTA VIANA, ANTONIO 

JOSÉ S. FRANCISCO DE SOUZA, NATALINO OLIMPIO DE OLIVEIRA, 

CLAUDINEI DA SILVA, MARIA DE F. FERREIRA, GUSTAVO DA SILVA, 

NILZO RODRIGUES, AURINO DA SILVA CASTRO, ADÃO MARLON DE 

CARVALHO, GIVALDO CÂNDIDO DA SILVA, JOSÉ CLAUMIR DE SOUZA, 

REGINALDO LUIZ DE SOUZA, ADILSON DA COSTA VIANA, EDNEIA 

MORAES FERREIRA, CLEUZA VIEIRA DE SOUZA, JUCILENE CEBALHO DE 

FARIA, NILDA DOS SANTOS, RAFAEL DE MIRANDA VIANA, MARIA 

CONCEIÇÃO SOUZA MORAES, MATEUS SOARES DE ANDRADE, VALDECI 

D. DA SILVA, NIVALCIR OLIVEIRA DUARTE, SEBASTIÃO SANTANA DE 

OLIVEIRA, ELAINE FERNANDA M. MAMORÉ, JEFERSON DE SOUZA, OZIAS 

SOARES DE ANDRADE, MARCOS LOURENÇO DO AMARAL, MIRIAN 

FONTES, SENI PEREIRA DA SILVA NOGUEIRA, ABEGAIL KEILA, JURANDIR 

AGUIAR, IRENE LEITE, EDSON DA FONSECA, RIDO ALVES DA SILVA, 

ELISETE COSTA VIANA, VALDEMAR RIBEIRO, SEBASTIÃO CLARO DE 

SOUZA, LUIZ TAPANAXÉ, ANTONIA FERNANDA A.MOTA, ILMO 

RAMOLHO DA SILVA, MARIA OLIVEIRA DA SILVA, JORGE LUIZ EUZEBIO, 

JOVANICE M. MIRANDA, EUZINETE DA SILVA CRUZ SANTANA, ANTONIO 

MARCOS VIEIRA DE SOUZA, LOURIVAL J. ARRUDA, WILSON R. DA 

SILVA, LUCILENE BARBOSA, GILMAR DE SOUZA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT, 

SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ, KLEBER SOUZA 

SILVA - OAB:8002 MT, MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTERO - 

OAB:11.036, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12079

 ... Analisando os termos e condições do referido acordo, não vislumbro 

qualquer vício impeditivo da sua homologação. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA os acordos realizados pelo Centro Judiciário 

(fls.674, 684, 697/702) para que produzam seus legais e jurídicos efeitos 

os acordos entabulados entre as partes. Nos mesmos termos, ficam 

homologados os acordos objetos dos contratos de fls. 748/749, 750/752, 

777/779, 780/782, 784/786, 788/790 e 920/922. No mais, os Autores 

pugnam pela expedição de alvará judicial para transferência dos imóveis 

indicados às fls. 883 e 885 em favor de seus adquirentes, tendo em vista 

o pagamento integral do valor para aquisição. Neste rumo, considerando a 

documentação juntada pelos Requerentes em que se comprova a 

aquisição dos lotes pelos respectivos adquirentes, inclusive objeto de 

acordo homologado nos autos, e, considerando, ainda, a anuência dos 

próprios interessados (Autores), entendo que não há óbice para que seja 

concedido o competente alvará para regularização da escriturados 

imóveis indicados, razão pela qual o pedido deve prosperar. Sendo assim, 

autorizo a transferência dos imóveis indicados às fls. 883 e 885 em favor 

dos seus respectivos adquirentes, nos seguintes termos: ... Expeça-se 

ALVARÁ JUDICIAL com a mesma finalidade do expedido às fls. 823.. ... 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, determinando 

a reintegração definitiva dos Requerentes na posse do lote de nº 05, 

quadra 05, parte ideal da área objeto da ação sobre a qual permanece o 

litígio inicial. Por fim, antes de analisar o pedido de processamentos de 

cumprimentos de sentença formulado às fls. 828/862 e 899/908, com 

fulcro no art. 139, V do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 17 horas. ... Expeça-se 

o necessário para intimação pessoal dos Requeridos indicados às fls. 

828/862 e 899/908.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170481 Nr: 6637-78.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA DA CUNHA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO LEITE - 

OAB:16115-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES 

- OAB:18.280/MT

 Como a perícia dermatológica não foi realizada, intime a Perita para 

agendamento de nova data. Anoto para informar com antecedência de até 

20 dias para possibilitar a intimação das partes.

Vindo a informação da data, intimem as partes e retorne concluso para 

expedição de alvará e designação de data da audiência de instrução e 

julgamento.

 Instrua a intimação da Perita com os quesitos apresentados pelas partes.

Intime a Perita Química (fls. 311) para apresentar o laudo pericial, eis que 

já decorrido tempo por demais suficiente, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 157223 Nr: 4984-75.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALIRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9070/MS, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Tendo em vista que a última busca de valores em conta do Executado foi 

realizada em 2016 (fls. 96/98) defiro nova tentativa de penhora online.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros dos 

devedores até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código 

de Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros dos executados, deverá ser intimado pessoalmente caso em 

que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do CPC) e/ou 

que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos 

financeiros (art. 854, §3°, II do CPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), intime-se o Credor para que indique bens à penhora no prazo 

de 15 dias.

Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca em 

todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto o 

interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional, no mesmo prazo.

 Acaso não se manifeste, arquive-se sem baixa pelo prazo de 01 (um) ano 

(art. 921, §1º, CPC), ou até ulterior indicação de bens.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006618-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))
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RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO KRULL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006618-16.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ROBERTO KRULL DA SILVA Vistos 

etc. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a 

parte Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, 

desde já fica analisado o pedido de liminar. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que o Requerente instruiu a inicial com a cédula de 

crédito bancária com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis e, 

posteriormente, com a comprovação de mora do Requerido, consistente 

no Protesto do Título, conforme autoriza o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 

911/69. Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na exordial em 

favor do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada 

na peça preambular, vez que nesta comarca inexiste depósito público. 

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse 

prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, 

para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, §§1º e 

2° do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa §§1° e 2° do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Cáceres/MT., 29 

de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001875-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001875-94.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDMAR DA SILVA CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Cuida-se de fase de cumprimento de 

sentença onde figura como credor Edmar da Silva Campos e como 

devedora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Após o 

processamento do cumprimento de sentença (id. 16207567) a devedora 

informou o pagamento da obrigação (id. 16613963, 16613965). Intimado, o 

credor concordou com o valor depositado (id. 16689247) para fins de 

quitação do débito. Sendo assim, a obrigação restou satisfeita. Isto posto, 

JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Segue anexo 

alvará para liberação do valor depositado. Custas conforme definido na 

sentença. Aos cálculos das custas e após, intime a parte devedora para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo sem 

pagamento, anote-se nos registros e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 29 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181316 Nr: 3081-34.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: VANIA LOURENÇA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 DECISÃO DE FLS. 69-V, ITEM "B" DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DESSE 

VALOR NA CONTA DO MUNICÍPIO, JÁ QUE FOI PAGO A MAIS AO 

EXEQUENTE. DADOS DA CONTA ÀS FLS. 68. CERTIFICO que o patrono do 

autor será intimado para se manifestar em qual conta será depositado os 

valores referentes ao crédito principal (RPV de fls. 44), uma vez que em 

contato telefônico a Exequente informou que deseja que estes sejam 

depositados na conta dela. Assim, por ora, aguardo manifestação para 

expedição do outro Alvará. CERTIFICO, AINDA, que a RPV de fls. 43 

(honorários advocatícios) já foram pagos conforme comprovante de fls. 

51-v.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 141367 Nr: 11061-71.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA MONTEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Tratam-se de Aclaratórios interpostos pela parte autora, nos quais aponta 

omissão na sentença retro ao fundamento de que não analisou os pedidos 

de produção de prova testemunhal (fls.92/93) que pretendia comprovar o 

estado gestacional da autora, bem como omissão quanto aos pedidos de 

pagamento de horas extras, adicional noturno e pagamento de 

insalubridade (fls. 124/126).

Certificou-se a tempestividade recursal. (fl. 128).

Devidamente intimado para apresentar resposta aos Embargos de 

Declaração o requerido quedou-se silente, conforme certidão de fl. 140.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Em primeiro, recebo os Embargos de Declaração já que tempestivos.

Quanto ao mérito, constato que a razão do julgamento foi suficientemente 

explicitada no decisum embargado, não sobrevindo nenhum elemento que 

pudesse dar azo à reconsideração.

Os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, possuem 

por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, contradição, 

ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na decisão 

objurgada, não se prestando à mera rediscussão de matéria já apreciada 

que deve ser feita pela via de Apelação.

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 

do CPC;

(b) Restituam-se os prazos;

(c) Após, ao Egrégio Tribunal de Justiça. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151494 Nr: 10332-11.2012.811.0006

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA, 

BERNARDINO RYBA, REGINA FIALEK RYBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16.646 MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA 

e OUTROS, na qual há informações nos autos do pagamento da dívida na 

via administrativa (fls. 46/48).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do NCP;

b) Sem honorários advocatícios;

c) Custas pelo executado,

d) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014375-20.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA BSI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO(A))

 

INITMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA, BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT0015886A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 457823-6 / 2018 Quinta-feira, 29 de Novembro de 2018 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 1001550-22.2017.811.0006 

Requerente: JANIO COELHO DE SOUZA Advogado: ADRIANO DE 

FIGUEIREDO PAGOTTO Requerido: CLARO Advogado: AOTORY DA 

SILVA SOUZA Beneficiário: JANIO COELHO DE SOUZA Conta Judicial 

4900104500609 Valor: R$ 4.264,82 (quatro mil e duzentos e sessenta e 

quatro reais e oitenta e dois centavos) Autorizado: JANIO COELHO DE 

SOUZA CPF/CNPJ: 987.047.531-00 Data de Emissão: 29/11/2018 Titular 

Conta JANIO COELHO DE SOUZA CPF/CNPJ Titular Conta 987.047.531-00 

Banco Agência Conta 104 - Caixa Econômica Federal 3276 34683 Forma 

Liberação D.O.C. Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta 

Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003278-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI LOPES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INITMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA, BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011559-26.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANALU RAMSAY CAIXETA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYANA RAMSAY ANTUNES FIGUEIRO OAB - MT0015328A 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

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

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO R. ALVARÁ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003278-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI LOPES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INITMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTENIR JOSE TOMAZELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INITMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010770-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRIA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

INITMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007222-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON SENABIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)
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ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

INITMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010848-21.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006633-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/02/2019 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006637-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/02/2019 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006641-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE REGINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/02/2019 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012310-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO VILELLA HARTWIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUINHO AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR SOBRE O ID 

16242792 NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006643-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. DOCUMENTOS DE 

IDENTIFICAÇÃO ( X ) RG/ CNH/ CARTEIRA DE TRABALHO OU 

EQUIVALENTE VISTO QUE, O DOCUMENTO ANEXADO AO PROCESSO (ID 

16753685), NÃO ESTÁ VISÍVEL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013280-52.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACILEIDE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DO 

BACENJUD, PARA INDICAR NOS AUTOS BENS PENHORÁVEIS NO PRAZO 

DE 10 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006645-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DELUQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/02/2019 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006646-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/02/2019 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011488-29.2011.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DALCANALE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DO 

BACENJUD, PARA INDICAR NOS AUTOS BENS PENHORÁVEIS NO PRAZO 

DE 10 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005324-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JECTON KEYLER FELIX BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003574-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

376,85 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA 

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O 

DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS 

ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA 

FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011920-09.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR FREDERICO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT0009036A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBOSA (REQUERIDO)

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011920-09.2015.8.11.0006. REQUERENTE: OSCAR FREDERICO DE 

MEDEIROS REQUERIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 

SOCIEDADE ANONIMA, PAULO BARBOSA Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que não foi possível intimar o requerido PAULO 

BARBOSA acerca da sentença proferida no ID 2923563, em razão do 

mesmo não ter sido encontrado no endereço informado nos autos. Instado 

a manifestar, o Requerente informou na manifestação juntada no ID 

12439028, que o requerido encontra-se preso no Presídio de Vila 

Velha-ES. Assim, intime-se o requerido PAULO BARBOSA por Carta 

Precatória, conforme endereço informado pelo Requerente, acerca da 

sentença proferida. Intime-se. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de novembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003949-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA LIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003949-24.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSELI DA SILVA LIRIO 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos, etc. Para a 

análise do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá 

o(a) recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de 

hipossuficiência atualizada ou outro documento que comprove que o 

recolhimento do preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua 

família, haja vista que a gratuidade de justiça é automática somente em 

primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 29 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003076-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT0007530A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003076-24.2017.8.11.0006. REQUERENTE: R O ALVES - ME REQUERIDO: 

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se na diligência juntada no ID 9278919, que não foi possível 

citar/intimar o requerido. Na manifestação juntada pelo requente no ID 

9432614, foi requerido pela parte que a citação/intimação seja cumprida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 105 de 545



por hora certa pelo oficial de justiça, em razão da diligência negativa. 

Assim, conforme preceitua os arts 253 a 254 do Código de Processo Civil, 

proceda-se o oficial de justiça com a citação e intimação do requerido. 

Ainda, designe-se uma nova data para a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma 

legais. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012335-60.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA CONCEICAO NASCIMENTO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR NO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006650-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAX WILLIAN ORTIZ RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/02/2019 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANO FERREIRA DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001170-62.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDIANO FERREIRA DE 

MENEZES REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 29 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001510-06.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SIRLEA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

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

emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e SERASA. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 29 de 

novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001492-82.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FABIO DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 29 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZIO JOAO TONON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001100-45.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELIEZIO JOAO TONON 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 29 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BALDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001146-34.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES BALDO 

RIBEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de 

consulta de balcão SPC e SERASA. Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 29 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILTON ROCHA TEOTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010294-18.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DANILTON ROCHA TEOTONIO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópias das decisões do mandado de 

segurança tramitado na 4ª Vara Cível desta comarca, e os holerites 

referentes ao período requerido. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 29 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006560-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELSIONE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/02/2019 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TERUO ARAGUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO(A))

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

GRACIELA RODRIGUES PEREIRA OAB - SP287049 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE EXECUTADA, PARA QUE SE MANIFESTE NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS NOS TERMOS DO ART. 854, §3º, DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TERUO ARAGUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO(A))

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

GRACIELA RODRIGUES PEREIRA OAB - SP287049 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE EXECUTADA, PARA QUE SE MANIFESTE NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS NOS TERMOS DO ART. 854, §3º, DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TERUO ARAGUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO(A))

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

GRACIELA RODRIGUES PEREIRA OAB - SP287049 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE EXECUTADA, PARA QUE SE MANIFESTE NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS NOS TERMOS DO ART. 854, §3º, DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000515-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO OAB - MT0012657A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DO 

BACENJUD, PARA INDICAR NOS AUTOS BENS PENHORÁVEIS NO PRAZO 

DE 10 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010925-30.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REZENDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO OAB - MT12.563 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DO 

BACENJUD, PARA INDICAR NOS AUTOS BENS PENHORÁVEIS NO PRAZO 

DE 10 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010925-30.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REZENDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO OAB - MT12.563 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DO 

BACENJUD, PARA INDICAR NOS AUTOS BENS PENHORÁVEIS NO PRAZO 

DE 10 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013005-69.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CARVALHO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARYSA ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DO 

BACENJUD, PARA INDICAR NOS AUTOS BENS PENHORÁVEIS NO PRAZO 

DE 10 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010382-27.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FRANCISCO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DO 

BACENJUD, PARA INDICAR NOS AUTOS BENS PENHORÁVEIS NO PRAZO 

DE 10 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011945-61.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIJANIRA NOVAES DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

Juizado Especial Cível de Caceres (Projudi) Alvará Eletrônico n° 458228-4 / 

2018 Quinta-feira, 29 de Novembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80119456120118110006 / 2011 Tipo de 

Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL Código Processo 

Requerente: DEJAINIRA NOVAES AMARAL Advogado: DEMETRIO 

FRANCISCO DA SILVA Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A Beneficiário: DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA Conta Judicial 

2700126243456 Valor: R$ 5.096,11 (cinco mil e noventa e seis reais e 

onze centavos) Autorizado: DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA CPF/CNPJ: 

429.398.521-20 Data de Emissão: 29/11/2018 Titular Conta DEMETRIO 

FRANCISCO DA SILVA CPF/CNPJ Titular Conta 429.398.521-20 Banco 

Agência Conta 237 - Banco Bradesco S.A. 32930 210676 Forma 

Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta 

Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012277-57.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODILO ELIAS DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FIDELIS ORTIZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOANA GALDINA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCILO EVANGELISTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA DOMINGOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DO 

BACENJUD, PARA INDICAR NOS AUTOS BENS PENHORÁVEIS NO PRAZO 

DE 10 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002379-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE BARBOSA COLUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMOES BRISSANT OAB - RJ146066 (ADVOGADO(A))

 

VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 5.000(cinco mil reais) 

FINALIDADE: a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

débito acima mencionado (devidamente atualizado), advertindo-o que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor serão 

acrescidos a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), consoante 

o disposto no art. 523 do NCPC. Despacho: “Vistos, etc. Intime-se o 

Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo exequente, 

advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, 

art. 523, §1º) Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a 

dívida ou sendo paga parcialmente, voltem-me conclusos para a ulterior 

deliberação. Às providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA, Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011646-50.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DO 

BACENJUD, PARA INDICAR NOS AUTOS BENS PENHORÁVEIS NO PRAZO 

DE 10 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010788-82.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE OAB - MT0016115A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DO 

BACENJUD, PARA INDICAR NOS AUTOS BENS PENHORÁVEIS NO PRAZO 

DE 10 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004983-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 458280-2 / 2018 Quinta-feira, 29 de Novembro de 2018 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 1004983-34.2017.811.0006 

Requerente: ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO Advogado: PATRICIA 

ALVARES DE OLIVEIRA Requerido: RICARDO ELETRO COM Advogado: 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES Beneficiário: ANDRE HENRIQUE 

SILVA OTENIO Conta Judicial 1300104956925 Valor: R$ 3.265,98 (três mil 

e duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos) 

Autorizado: ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO CPF/CNPJ: 041.409.681-92 

Data de Emissão: 29/11/2018 Titular Conta ANDRE HENRIQUE SILVA 

OTENIO CPF/CNPJ Titular Conta 041.409.681-92 Banco Agência Conta 237 

- Banco Bradesco S.A. 801 6507360 Forma Liberação D.O.C. Tipo 

Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: ROSELANE 

CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: Solicitado Mensagem: Aguardando 

Assinatura

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010093-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA SEBASTIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE EXECUTADA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID- 16649946), NOS 

TERMOS DO ART. 854, § 3º, DO CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006409-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO RESENDE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006409-47.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADOLFO RESENDE 

CARVALHO REQUERIDO: FUNEMAT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência de 

natureza antecipada inaudita altera pars, promovida por ADOLFO 

RESENDE DE CARVALHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO FUNEMAT. 

Em síntese, a parte autora requer seja determinada a imediata suspensão 

do processo administrativo de nº 515634/2018 e/ou de outro processo 

administrativo eventualmente instaurado com o mesmo fim (exclusão do 

requerente do cargo de Escrivão da Polícia Civil), com a consequente 

suspensão dos efeitos do edital complementar de nº 165 ao edital 

002/2009, de 27/07/2009, publicado em 12/11/2018, determinando ainda, 

que os requeridos se abstenham de proceder qualquer ato tendente a 

destituir o requerente do cargo de Escrivão da Polícia Civil, e que seja 

mantida a nomeação e posse do requerente efetivados por meio do ato nº 

2.288/2011, de 18 de maio de 2011 (DOE nº 25561/2011) e Termo de 

Posse nº 006/2011, de 21 de junho de 2011, até o julgamento final da 

presente ação. O Requerente alega que se inscreveu no concurso público 

para provimento em cargo efetivo de Escrivão da Polícia Civil, aberto por 

meio do edital nº 002/2009-SAD/MT, em 27 de julho de 2009, sob a 

organização e responsabilidade do 2º Requerido, tendo obtido êxito na 

prova objetiva e de digitação, na fase de avaliação de títulos, na fase de 

exame de saúde e na fase de teste de aptidão física, no entanto, foi 

considerado “não recomendado” na fase de exame psicológico. Alega 

ainda que restando infrutífero o recurso administrativo, impetrou mandado 

de segurança com pedido liminar (n. 58.14.2011.811.0041), no qual foi 

deferida decisão liminar determinando a suspensão dos efeitos dos atos 

de publicação do resultado do exame psicológico do impetrante, 

determinando-se no mesmo ato que a autoridade impetrada prestasse 

informação quanto aos motivos pelos quais o ora Requerente havia sido 

considerado “não recomendado”, devendo ainda, ser reaberto o prazo 

para interposição de recurso administrativo. Após, o Requerente alega ter 

sido submetido à analise da fase de investigação social, sendo aprovado 

em todas as demais fases do certame, obtendo a 77ª colocação no 

resultado final do concurso, sendo nomeado ex officio por meio do ATO 

N.º 2.288/2011, de 18/05/2011, tomou posse e entrou em efetivo exercício 

no cargo de Escrivão da Polícia Civil, no qual está em exercício a 07 (sete) 

anos. Afirma o Requerente, que em decorrência do processo de exclusão 

de n. 515634/2018 e n. 554331/2018, foi publicada Portaria n. 165 ao Edital 

n. 002/2009, de 27/07/20109 determinando a exclusão de seu nome da 

lista de aprovados no concurso e a consequente reclassificação dos 

candidatos; que os Requeridos tem como próximo passo tornar sem efeito 

sua nomeação efetivada pelo Ato n. 2.288/2011. É o relatório. Decido. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. A lei exige a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da liminar. Dos autos, há elementos indicadores da 

verossimilhança das alegações do Requerente, primeiro que o 

Requerente, a princípio, teve sua nomeação e posse no cargo de Escrivão 

da Polícia Civil efetuado ex officio pelo Primeiro Requerido, bem como, 

numa primeira análise, não sobreveio qualquer que desse causa a sua 

exclusão. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medida 

necessária para resguardar possível direito do Requerente. Por outro lado, 

também não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado 

o perigo da irreversibilidade, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a 

tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, surgindo novos 

fatos que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO PARCIALMENTE O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte autora, DETERMINANDO 

que seja mantida a nomeação e posse do Requerente, efetivados por meio 

do Ato nº 2.288/2011, de 18 de maio de 2011 (DOE nº 25561/2011) e 

Termo de Posse nº 006/2011, de 21 de junho de 2011, até o julgamento 

final da presente ação, sob pena de incidência de multa diária no valor de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil), contados da intimação desta decisão. Citem-se as partes promovidas 

para, querendo, contestarem a presente ação no prazo legal, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de reputarem-se como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, nos termos da lei. Deixo de designar audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 23 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 241755 Nr: 9040-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFIRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O, EVERALDO BATISTA FIGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11.988, KATTLEEN KÁRITAS OLIVEIRA BARBOSA DIAS - 

OAB:9849/MT

 EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE 

COMPROMISSO, colocando-se o acusado imediatamente em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiver preso, observando-se as disposições do 
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Artigo 1.426 e ss. da CNGC/MT.II - Da defesa escrita (§ 1º, Art. 55, Lei 

11.343/2006).O réu reserva-se para contestar as questões de mérito 

imputadas na exordial acusatória durante a instrução processual (fl. 

47).Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao feito.III 

– Assim, nos termos do Art. 56, da Lei 11.343/2006, RECEBO a denúncia 

carreada aos autos, dando o acusado como incurso nas sanções nela 

imputadas. IV - DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

20/06/2019, às 14h00 min. (Art. 56, Lei 11.343/2006).V - Na audiência de 

instrução e julgamento, após o interrogatório dos acusados e a inquirição 

das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante 

do Ministério Público e à ilustre defesa do acusado, para sustentação oral, 

pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10 

(dez) (Art. 56, Lei 11.343/2006).VI - CITE-SE, intime-se e requisite-se o 

réu.VII - Intimem-se o Ministério Público e a ilustre defesaIntimem-se o 

Ministério Público e a ilustre defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 102375 Nr: 7472-08.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO FILHO VIEIRA, ZULMIRA 

APARECIDA DELUQUI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL DONATO DELUQUI - 

OAB:55362

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, IV c/c Art. 109, V, do Código 

Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados Edmundo Filho 

Vieira e Zulmira Aparecida Deluqui Vieira, qualificados nos autos, pela 

suposta prática do delito do artigo 171, §2, inciso IV do Código Penal, pela 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma 

outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da 

prescrição.Saem os presentes devidamente intimados. Publicada em 

audiência. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 150873 Nr: 9675-69.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 Ex positis, obediente a decisão soberana do Colendo Conselho de 

Sentença deste Egrégio Tribunal Popular do Júri, hei por bem ABSOLVER o 

acusado GUILMERME GOMES DOS SANTOS, brasileiro, casado, nascido 

aos 08/04/1985, natural de Cáceres/MT, portador do RG nº. 2.006.299-0, 

SSP/MT, CPF nº. 018.875.621-33, filho de Petronilho Gomes dos Santos e 

Angelita Duarte dos Santos, residente na Rua dos Comerciantes, nº. 228, 

Cavalhada, Cáceres/MT (atualmente preso e recolhido no Presídio de 

Pedrinha, na Cidade de São Luiz/MA, dos termos do artigo 121, §2º, 

incisos II e III, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.Expeça-se o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA em relação ao sentenciado colocando-o em liberdade, salvo se 

por outro motivo estiver preso, consoante dispõe o artigo 1426 e 

seguintes da CNGC/MT. Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de 

São Luiz/MA, informando-o acerca da presente decisão. Isento o acusado 

do pagamento das custas e despesas. Com o trânsito em julgado, 

determino seu imediato arquivamento, após as comunicações ao Instituo 

de Identificação, Infoseg e demais órgãos. Dou a sentença por lida e 

publicada no Salão Nobre do Tribunal do Júri do Fórum desta Comarca de 

Cáceres, do dia vinte e oito (28) de novembro (11) do ano de dois mil e 

dezoito (2018), às 19h10min, saindo as partes intimadas para efeitos 

recursais.Registre-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176490 Nr: 139-29.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO COOPER MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Fernando Cooper Marques, Cpf: 

02422536107, Rg: 19607563 SSP MT Filiação: Edimilson Oliveira Marques e 

Sheila Donizete Cooper de Feritea Marques, data de nascimento: 

20/12/1988, brasileiro(a), natural de Campina verde-MG, solteiro(a), 

consultor contábil, Endereço: Rua Ginivaldo Dantas73,casa, Cidade: 

Ituiutaba-MG, que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi 

encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que deverá 

arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração 

da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu 

denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 155,§4º, do inciso II do 

Código Penal, tendo como vítima: , a denúncia foi recebida por este r. Juízo 

em 20/07/2016. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado Fernando 

Cooper Marques, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não sendo 

encontrado o(s) réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 28 de novembro de 2018. Francisco 

Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236625 Nr: 5655-25.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR MARCIANO DA SILVA, MARCELO 

RODRIGUES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Marcelo Rodrigues do Prado 

Filiação: Wagner Brandão do Prado e Dagmar Rodrigues do Prado, data de 

nascimento: 16/01/1974, brasileiro(a), , Endereço: Resdiencial - Rua dos 

Operários, Casa Velha Abandonada Prox. Rua Padre Cassemiro, Cidade: 

Cáceres-MT , que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi 

encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que deverá 

arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração 

da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu 

denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 155,§4º, do inciso II do 

Código Penal, tendo como vítima, a denúncia foi recebida por este r. Juízo 

em13/08/2018. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se os acusados LINDOMAR 

MARCIANO DA SILVA e MARCELO RODRIGUES PRADI para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe 

sobre a advertência do parágrafo segundo do art. 396-A, 396 e 396-A do 

Código Processual Penal. Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se 

a citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- 

Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 28 de novembro 

de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233282 Nr: 3287-43.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO TORRES MONTEIRO, JOSÉ 

SANTANA CARDOSO SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): José Santana Cardoso Serafim, Rg: 

23965070 ssp MT Filiação: Antonio Serafim e Rosalina Cardoso da Silva, 

data de nascimento: 06/01/1990, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), Endereço: R: das Campinas Snº, Em Frente Ao N° 46, Bairro: 

Santo Antônio, Cidade: Cáceres-MT , que procurado(a) pelo Sr. Oficial de 

Justiça, não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público 

ofereceu denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 155,§4º, do 

inciso II do Código Penal, tendo como vítima: , a denúncia foi recebida por 

este r. Juízo em 26/07/2018. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado 

José Santana Cardoso Serafim, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não 

sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 28 de novembro de 2018. Francisco 

Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232361 Nr: 2651-77.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: NOTIFICAR o Denunciado(a): Giovane Lara Pedroso de 

Arruda Filiação: Dulce Regina Leite Lara, data de nascimento: 12/04/1995, 

brasileiro(a), , Endereço: Residencial - Avenida Talhamares, 1181, Bairro: 

Santa Isabel, Cidade: Cáceres-MT , que procurado(a) pelo Sr. Oficial de 

Justiça, não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público 

ofereceu denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 155,§4º, do 

inciso II do Código Penal, tendo como vítima: EDINEI GUIA LEITE E OUTROS , 

a denúncia foi recebida por este r. Juízo em 22/08/2018. 

DECISÃO/DESPACHO: Notifique-se o acusado GEOVANE LARA PEDROSO 

DE ARRUDA para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, contados na forma do artigo 55 da Lei n° 11.343/2006, 

cientificando-lhe das advertências dos parágrafos primeiro e terceiro do 

art. 55 da lei já referida.Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a 

citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- 

Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 28 de novembro 

de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235315 Nr: 4773-63.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENALDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Elenaldo Vieira, Cpf: 01476223106, 

Rg: 16594991 SSP MT Filiação: Enardo Vieira e Maria de Jesus Vieira, data 

de nascimento: 22/10/1984, brasileiro(a), natural de Coxim-MS, solteiro(a), 

Endereço: Rua de Matias S/n Qd 03 Nº 04, Bairro: Jardim União, Cidade: 

Cáceres-MT , que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi 

encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que deverá 

arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração 

da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu 

denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 155,§4º, do inciso II do 

Código Penal, tendo como vítima: , a denúncia foi recebida por este r. Juízo 

em 18/07/2018. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado, por edital com 

prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a 

citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- 

Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 28 de novembro 

de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233507 Nr: 3432-02.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO CAMPOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Adalberto Campos Souza Filiação: 

Adelino Campos de Souza e Albertina Campos de Souza, data de 

nascimento: 09/04/1978, brasileiro(a), , Endereço: Endereço Não 

Informado, Cidade: Cáceres-MT, que procurado(a) pelo Sr. Oficial de 

Justiça, não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público 

ofereceu denúncia contra o réu acima, como incurso no art. 155,§4º, do 

inciso II do Código Penal, tendo como vítima: , a denúncia foi recebida por 

este r. Juízo em 26/07/2018. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado, por 

edital com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não sendo encontrado o(s) réu(s), 

proceda-se a citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José 

Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 28 

de novembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237497 Nr: 6276-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ JESUS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): André Jesus de Freitas Filiação: 

Orizao de Freitas Silva e Maria da Graça de Jesus, data de nascimento: 

21/10/1984, brasileiro(a), natural de Ituiutaba-MG, solteiro(a), 

desempreggado, Endereço: Morador de Rua, Cidade: Cáceres-MT , que 

procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem como 

INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a 

defesa preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas 

testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 

11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia 

contra o réu acima, como incurso no art. 155,§4º, do inciso II do Código 

Penal, tendo como vítima: , a denúncia foi recebida por este r. Juízo em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 111 de 545



13/08/2018. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado, por edital com 

prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a 

citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- 

Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 28 de novembro 

de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229989 Nr: 1177-71.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON DA SILVA RODRIGUES, RODRIGO 

CARDOSO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Rodrigo Cardoso de Lima Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua da Fab, Nº. 489, Telefone 99936-4838, 

Bairro: Jardim Paraiso, Cidade: Cáceres-MT , que procurado(a) pelo Sr. 

Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para 

apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, 

oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 

396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA 

INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu acima, como 

incurso no art. 155,§4º, do inciso II do Código Penal, tendo como vítima: , a 

denúncia foi recebida por este r. Juízo em 21/06/2018. 

DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado Rodrigo Cardoso de Lima, por 

edital com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não sendo encontrado o(s) réu(s), 

proceda-se a citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José 

Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 28 

de novembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230758 Nr: 1678-25.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO CLEBERSON DO ESPIRITO SANTO 

ROSA, JEFERSON DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Jeferson da Silva Cruz Filiação: 

Maria da Silva Cruz, data de nascimento: 01/12/1989, brasileiro(a), natural 

de Caceres-MT, solteiro(a), musico, Endereço: Rua dos Ferreiros - 717, 

Bairro: Cavalhada 3, Cidade: Caceres-MT , que procurado(a) pelo Sr. 

Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para 

apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, 

oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 

396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA 

INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu acima, como 

incurso no art. 155,§4º, do inciso II do Código Penal, tendo como vítima: 

Joselino da Silva Cruz , a denúncia foi recebida por este r. Juízo em 

18/07/2018. DECISÃO/DESPACHO Cite-se o acusado Jeferson da Silva 

Cruz, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não sendo encontrado o(s) 

réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José 

Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 28 

de novembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228555 Nr: 159-15.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ALVES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Denunciado(a): Bruno Alves Rosa 

Filiação: Elvis Alves Rosa e Silvana Bove Silva, data de nascimento: 

18/11/1997, brasileiro(a), , Endereço: Rua das Palmeiras, 772 - 

9.9985.9826/9.9629.8721, Bairro: Massa Barro, Cidade: Cáceres-MT , que 

procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem como 

INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a 

defesa preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas 

testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 

11.719/2008).RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia 

contra o réu acima, como incurso no art. 155,§4º, do inciso II do Código 

Penal, tendo como vítima: Fabricio Tingo Silva e outro, a denúncia foi 

recebida por este r. Juízo em 11/09/2018. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o 

acusado Bruno Alves Rosa, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não sendo 

encontrado o(s) réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- Juiz de Direito.E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 28 de novembro de 2018. Francisco 

Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001444-29.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBEDIER BOMFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001444-29.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: OBEDIER BOMFIM 

Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 29 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001410-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR TEREZINHA SZIMANSKI CHASSOT (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA
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DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001410-54.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: CLAIR TEREZINHA SZIMANSKI 

CHASSOT Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem com petição devidamente instruída por prova escrita, conforme 

documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo, de modo que 

a ação monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na 

inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência (custas e 

honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como quitada a 

obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 29 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001419-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRIO HERDT (EXECUTADO)

LAERCIO HERDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001419-16.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: LAERCIO HERDT, 

ALMIRIO HERDT Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação 

a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral 

pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, 

cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do 

prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

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

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

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 29 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001424-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DUARTE DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001424-38.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: MARCO ANTONIO 

DUARTE DE BARROS Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação 

a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral 

pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, 

cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do 

prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

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

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

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 29 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001430-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO OAB - PR0053575A 

(ADVOGADO(A))

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES OAB - PR44152 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001430-45.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): EDSON SANCHES RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o cancelamento da 

distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento integral das 

custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 29 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001433-97.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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KAIO VITOR GOMES DA LUZ (EXECUTADO)

JOSE RICARDO DA SILVA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001433-97.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: JOSE RICARDO DA 

SILVA SANTANA, KAIO VITOR GOMES DA LUZ Vistos etc. Recebo a 

inicial e seus respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), 

para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida 

(art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será 

reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) 

de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de 

embargos de devedor, independente da segurança do Juízo. 

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não 

sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de 

imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua 

falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), 

na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, 

desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar planilha 

atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 29 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001434-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAKSON DO NASCIMENTO ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001434-82.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: JAKSON DO 

NASCIMENTO ALMEIDA Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação 

a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral 

pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, 

cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do 

prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

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

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

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 29 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001441-74.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO J P LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DANIEL DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001441-74.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: AUTO POSTO J P LTDA - ME EXECUTADO: CARLOS DANIEL 

DE SOUZA - ME Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação 

a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral 

pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, 

cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do 

prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

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

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

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 29 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001455-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER TRABACHIN JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001455-58.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: WALTER TRABACHIN JUNIOR Vistos etc. Recebo a inicial e 

seus respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, 
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no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar 

dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

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

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

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 29 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2218 Nr: 531-70.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida Lavrofértil Produtos da Lavoura Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Osmar Emerick, Julio Cincinato Emerick, 

Wanderley Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B/MT, Paulo Fernando Schneider - 

OAB:4591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Mirian 

Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88771 Nr: 1102-11.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Osmar Emerick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida - Lavrofértil Produtos da Lavoura 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B/MT, Paulo Fernando Schneider - 

OAB:4591

 Vistos etc.

Intime-se a parte embargante para juntar cópias legíveis do contrato de fls. 

29/32, no prazo de 05 dias.

Após, voltem os autos conclusos para análise dos embargos de 

declaração de fls. 123/125-V.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9727 Nr: 189-83.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celina Angeli, Nivaldo Gomes de Souza.

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alider Gonçalves de Oliveira 

- OAB:2875/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

203,09 (duzentos e três reais e nove centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 206/207. Este valor deverá ser de 

recolhido separadamente, sendo : R$ (?) (valor por extenso), para 

recolhimento da guia de custas e R$ (?) (valor por extenso), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Diamantino aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Advertência: Fica advertido de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas Processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à Dívida Ativa ou Protesto 

Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3895 Nr: 522-74.1996.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Regina Empreendimentos Imobiliários Ltda, Marise 

Vale Sant Ana Schmidt

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, Paulo Cesar Schmidt - OAB:9191-MT

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.217,68 (um mil duzentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 359/361. Este 

valor deverá ser de recolhido separadamente, sendo : R$ (?) (valor por 

extenso), para recolhimento da guia de custas e R$ (?) (valor por 

extenso), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Diamantino aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Advertência: Fica advertido de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas Processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à Dívida Ativa ou Protesto 

Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4705 Nr: 25-89.1998.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marajá Agricultura e Pecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor José de Andrade, Nobre Mineração e 

Participações Ltda, Clea Márcia Haendchen Andrade, Adilson Cervantes 

Donato, Arley Cervantes Donato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Nalim Salinet - 
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OAB:5.170/PR, Wajdi Ibrahim El Haouli - OAB:5541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Damin - OAB:4719-B, 

Irineu Pedro Muhl - OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Tercio 

Bende Rodrigues - OAB:9460/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

402,59 (quatrocentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas (?). Este valor deverá ser 

de recolhido separadamente, sendo : R$ (?) (valor por extenso), para 

recolhimento da guia de custas e R$ (?) (valor por extenso), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Diamantino aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Advertência: Fica advertido de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas Processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à Dívida Ativa ou Protesto 

Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4934 Nr: 166-16.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Médio Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oldemar Eichelt, Marzeu Selau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): MARZEU SELAU E OLDEMAR EICHELT

Localidade: NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13458 Nr: 1392-46.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aventis Cropscience Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Osvaldo Ferrari.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:207681/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

303,92 (trezentos e três reais e noventa e dois centavos ), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 193/194. Este valor 

deverá ser de recolhido separadamente, sendo : R$ (?) (valor por 

extenso), para recolhimento da guia de custas e R$ (?) (valor por 

extenso), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Diamantino aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Advertência: Fica advertido de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas Processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à Dívida Ativa ou Protesto 

Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38194 Nr: 3014-19.2008.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Augusto Herbert Kettenhuber, Ciria 

Kettenhuber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cimpak, Diogo Castro Cimpak, Rodrigo 

Castro Cimpak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilon da Silva - OAB:41.415/RS, 

Eliziane Koch - OAB:6167-B, Luciana Cadoré Foletto - OAB:66.944/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte Credora para que tome conhecimento do teor do 

Ofício nº 731/2018, oriundo do Cartório do 1º Ofício - Diamantino (fls. 

159verso), o qual informa que, para efetuar o registro da penhora é 

necessário efetuar o pagamento dos emolumentos no valor de R$ 70,59 

(setenta reais e cinquenta e nove centavos), que deverá ser pago 

diretamente no referido Tabelionato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103123 Nr: 3020-79.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda, Décio José 

Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gentil Galetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio José Tessaro - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): ANDERSON GENTIL GALETTI

Localidade: RUA LUCIVALTER ALMEIDA DE QUIROZ Nº 50, JARDIM 

GUARANÁ, DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1627 Nr: 361-64.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Bedin, José Aparecido Cazzeta, Clovis 

Morales Pestano

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

596,23 (quinhentos e noventa e seis reais e vinte três centavos ), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 254. Este valor deverá 

ser de recolhido separadamente, sendo : R$ (?) (valor por extenso), para 

recolhimento da guia de custas e R$ (?) (valor por extenso), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Diamantino aos cuidados da Central de 
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Arrecadação e Arquivamento. Advertência: Fica advertido de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas Processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à Dívida Ativa ou Protesto 

Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111594 Nr: 3517-59.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tranportadora KS Ltda ME, Alexsandro Giovani 

de Souza, Fabiana Krohling de Souza

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): TRANSPORTADORA KS LTDA ME, 

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA e FABIANA KROLING DE SOUZA

Localidade: 1. Rua Alexandrina Ribeiro Dallagnol, 650, Bairro: Novo 

Diamantino, Cidade: Diamantino-MT e 2. Endereço: Rua dos Coqueirais, 

S/nº, Bairro: Novo Diamantino, Cidade: Diamantino-MT

Finalidade da Diligência:intimação da penhora renajud fls. 129/130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91603 Nr: 237-51.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.514,87(Um mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 240/246. Este 

valor deverá ser de recolhido separadamente, sendo : R$ 1.514,87 ((Um 

mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), para 

recolhimento da guia de custas para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Diamantino aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. Advertência: Fica 

advertido de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas Processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à Dívida 

Ativa ou Protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110001 Nr: 2594-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Rodrigues Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074, Natanayne de Oliveira Pereira - OAB:23426/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s) LUCIMAR RODRIGUES GOMES

Localidade: FAZENDA MADAVAL, ESTRADA DA USINA, ALTO 

PARAGUAI/MT

Finalidade da Diligência: Avaliação bens penhorados de fls. 260

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89397 Nr: 1732-67.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel da Conceição Ventura

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

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.997 SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299.951 

OAB/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

608,56 (seiscentos e oito reais e cinquenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 640/641. Este valor 

deverá ser de recolhido separadamente, sendo: R$ 413,40 (quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 195,16 (cento e noventa e cinco reais e dezesseis centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Diamantino aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Advertência: Fica advertido de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas Processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à Dívida Ativa ou Protesto 

Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29481 Nr: 739-68.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S/A, Maria Lucia Ferreira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Telles Ltda, Nelsivaldo de Sá Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:6110-A, Sergio Guaresi do Santo - 

OAB:6.112-A MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): Comercial Telles Ltda e Nelsivaldo de Sá Teles

 Localidade: BAIRRO PEDREGAL - DIAMANTINO

Finalidade da Diligência: Avaliação bens penhorados às fls. 260.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20477 Nr: 2626-92.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldair Dias da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

602,33 (seiscentos e dois reais e trinta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 171/190. Este valor 

deverá ser de recolhido separadamente, sendo : R$ 413,40 (quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 188,93 (cento e oitenta e oito reais e noventa e três centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Diamantino aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Advertência: Fica advertido de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas Processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à Dívida Ativa ou Protesto 

Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83571 Nr: 2573-33.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gentil Galetti, Magda Cristina Visnadi 

Galleti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Frederico Augusto Ferreira Barbosa - 

OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, 

Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A, Silvana Farinha Archanjo - 

OAB:4.398-E - MT, Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758, JOAO BATISTA DE ALMEIDA - OAB:20758/O

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): ANDERSON GENTIL GALLETI e MAGDA 

CRISTINA VISNADI GALLETI

Localidade: NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO ÀS FLS. 131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36426 Nr: 1283-85.2008.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oryza Brasil Agroindustrial Imp. Exp. Ltda, 

Olice Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Intimo o patrono da parte requerente para comprovar nos autos, no prazo 

de 05(cinco) dias, a distribuição da carta precatória de inquirição de 

testemunha expedida para a Comarca de Maringá-PR, retirada nesta 

Secretaria em: 16/07/2018 para cumprimento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001272-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN (AUTOR(A))

IVAN ROLLEMBERG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA ALVARENGA (RÉU)

SITE VOTUPORANGA TUDO (RÉU)

SITE DIARIO DA REGIÃO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001272-87.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN, IVAN ROLLEMBERG 

RÉU: SITE DIARIO DA REGIÃO, SITE VOTUPORANGA TUDO, LUCIANO DA 

SILVA ALVARENGA Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela ajuizada por OSCAR 

VICTOR ROLLEMBERG HANSEN e IVAN ROLLEMBERG em face de SITE 

DIARIO DA REGIÃO, VOTUPORANGA TUDO e LUCIANO ALVARENGA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Relatam que estão sofrendo 

humilhações públicas devido a informações passadas em sistema de 

buscas das partes requeridas. Alegam que ao pesquisar pelo nome do 

primeiro requerente no sistema da parte requerida, existem várias matérias 

a seu respeito, em relação a processo já transitado em julgado, de que o 

mesmo foi inocentado. Afirmam, também, que existem matérias em nome 

do segundo requerente. Asseveram que são médicos e que prezam pela 

ética, contudo, essas informações estão cerceando direitos de 

privacidade, imagem, honra, dentre outros, que são direitos garantidos 

pela Constituição Federal. Requereram, liminarmente, tutela antecipada 

para que as partes requeridas removam integralmente os conteúdos que 

violem a honra, reputação e intimidade dos mesmos. Passo a análise do 

pedido de tutela antecipada. Inicialmente, o art. 300, do novo CPC, dispõe 

que, ‘in verbis’: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo". No que tange ao pedido 

antecipatório para que sejam removidos conteúdos que prejudiquem 

reputação e intimidade dos requerentes, tenho que o pedido deve ser 

deferido. Isso porque, a prova inequívoca e a verossimilhança das 

alegações estão presentes, já que os requerentes demonstram a 

existência de conteúdos que envolvem os mesmos nos sistemas das 

partes requeridas. Também se encontra configurado o fundado receio de 

dano ou de difícil reparação, porquanto inquestionáveis estão sendo os 

prejuízos dos autores em relação as informações de processos já 

transitados em julgado, o que geram dano à reputação e a honra das 

pessoas ali envolvidas, pois todos têm o direito de serem esquecidas pela 

opinião pública e pela imprensa. Inconcebível prestigiar punições eternas. 

Sendo assim, diante das publicações, em tese, que maculam os direitos 

individuais dos autores, estas devem ser excluídas dos sítios eletrônicos 

das partes requeridas, por violarem o direito ao esquecimento. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

GOOGLE. RETIRADA DE INFORMAÇÕES DESABONADORAS À HONRA E 

À IMAGEM DA AUTORA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PRINCÍPIO DA 

DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. 

RECURSO IMPROVIDO. I – O princípio da dignidade da pessoa humana 

deve prevalecer em relação ao direito à informação e à liberdade de 

imprensa, de modo que a exclusão das informações consideradas 

ofensivas à honra e à imagem da agravada da ferramenta de buscas 

Google é medida que se impõe. II – A agravada tem o direito de ser 

esquecida no mundo digital, especialmente porque as notícias que visa 

remover dizem respeito à sua vida privada, inexistindo interesse público 

atual em sua divulgação. III – A decisão fustigada não determinou a 

exclusão de um blog, mas tão somente a retirada das informações 

ofensivas à dignidade da agravada, as quais podem ser facilmente 

encontradas no URL por ela indicado. IV – Quanto ao valor da multa, 

também não observo desarrazoabilidade, haja vista que o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais) não se mostra absurdo, notadamente se considerado 

o porte financeiro da instituição agravante. V – Recurso improvido.” 

(TJ-MA – AI: 0121612015 MA 0001856-24.2015.8.10.0000, Relator: 
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ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, Data de Julgamento: 28/05/2015, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2015) Ante o 

exposto, DEFIRO a medida de urgência pleiteada pelos autores e 

DETERMINO que as requeridas removam os conteúdos que prejudicam o 

direito de privacidade, imagem e honra dos mesmos, sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 20 do mês de fevereiro de 2019, às 17:00 horas. 

Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Conciliação e Mediação, para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se transcorrido 

‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, intimem-se as 

partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 29 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001383-71.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

6M PARTICIPACOES LTDA. (AUTOR(A))

FRANCISCO EMERSON MAXIMIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA HELENA SCRIPILLITI VELLOSO (RÉU)

JOAO ZEFERINO FERREIRA VELLOSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001383-71.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): FRANCISCO EMERSON MAXIMIANO, 6M PARTICIPACOES 

LTDA. RÉU: JOAO ZEFERINO FERREIRA VELLOSO, REGINA HELENA 

SCRIPILLITI VELLOSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Reintegração de 

Posse com Pedido de Condenação em Danos Materiais e Pedido de Liminar 

ajuizada por FRANCISCO EMERSON MAXIMIANO e 6M PARTICIPAÇÕES 

LTDA em face de JOÃO ZEFERINO FERREIRA VELOSO e REGINA HELENA 

SCRIPILLITI VELOSO, todos devidamente qualificados nos autos. Em 

postulado de id. 16668123, a parte autora pugna pela desistência do feito 

e por consequência sua extinção. É o necessário relato. DECIDO. Da 

análise dos autos, verifico que a demandada não foi citada. Dessa forma, 

não existe óbice para a homologação da desistência do presente feito, 

requerido pela parte autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Isento de custas processuais. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 29 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000292-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. A. S. (AUTOR(A))

EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO(A))

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835/O (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO(A))

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - PR54285 

(ADVOGADO(A))

VERONICA WEGERMANN OAB - MT13229/B (ADVOGADO(A))

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO OAB - PR29022 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Maria José Pereira de Souza (TESTEMUNHA)

LEANDRO FACCO (TESTEMUNHA)

MARCIO OSCAR FAVERO (TESTEMUNHA)

Josélia Pereira da Silva (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000292-77.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, JOAO VITOR DE ARAUJO 

SILVA RÉU: MARTELLI TRANSPORTES LTDA., MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais por Ato Ilícito ajuizada por EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA e 

JOÃO VITOR DE ARAÚJO SILVA representado por sua genitora ANA 

LÚCIA RODRIGUES DE ARAÚJO em face de MARTELLI TRANSPORTES 

LTDA, todos devidamente qualificados. Em postulado de id. 15486404 as 

partes realizaram acordo, pugnando pela homologação. É o necessário 

relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (id. 

15486404), todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o 

aludido feito até o efetivo cumprimento do pactuado entre os litigantes, de 

modo que determino a imediata conclusão do mencionado processo para a 

devida extinção, assim que as partes informarem o cumprimento integral 

do acordo. Deixo de apreciar os Embargos de Declaração de id. 

15145990, tendo em vista que as partes realizaram acordo, 

consequentemente, os referidos embargos perderam o objeto. Custas e 

honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes por meio de seus 

procuradores. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 28 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000603-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROCHA VELASCO RONDON (REQUERENTE)

DENISE VELASCO RONDON (REQUERENTE)

ISABEL CRISTINA MELLI VELASCO RONDON (REQUERENTE)

LEONARDO VELASCO RONDON (REQUERENTE)

ALEXANDRE RONDON CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

VINICIUS VELASCO RONDON (REQUERENTE)

ADRIANI ALVARENGA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000603-34.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: DENISE VELASCO RONDON, LEONARDO VELASCO 

RONDON, VINICIUS VELASCO RONDON, PATRICIA ROCHA VELASCO 

RONDON, ISABEL CRISTINA MELLI VELASCO RONDON, ALEXANDRE 

RONDON CORREA DA COSTA, ADRIANI ALVARENGA CORREA DA 

COSTA Vistos etc. Trata-se de Ação de Suprimento Judicial para Outorga 

de Escritura Pública ajuizada por DENISE VELASCO RONDON, LEONARDO 

VELASCO RONDON, VINICIUS VELASCO RONDON, PATRÍCIA ROCHA 

VELASCO RONDON, ISABEL CRISTINA MELLI VELASCO RONDON, 

ALEXANDRE RONDON CORREA DA COSTA E ADRIANI ALVARENGA 

CORREA DA COSTA. Alegam que a venda dos imóveis rurais se deu em 
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vida por Euclides Velasco Rondon Filho, a qual foi reconhecida por seus 

filhos herdeiros e a viúva meeira. Requerem o registro e a escritura dos 

imóveis rurais em nome de Alexandre Rondon Correa da Costa. É o relato. 

Decido. Não há razão alguma para que o alvará não seja expedido, pois é 

incontroversa a alienação do bem pelos próprios autores da herança, 

conforme contrato de fls. 88/92. Ademais, consta recibo de quitação dos 

imóveis (ID 13443748). Assim, se os compradores pagaram o preço na 

íntegra, cumprindo a sua obrigação, cabe também aos herdeiros dos 

vendedores cumprirem também a sua parte, cuidando-se neste feito 

apenas operacionalizar a transferência do bem, já que os vendedores não 

tiveram condições de fazê-lo em razão dos óbitos. Nesse sentido: 

“ALVARÁ JUDICIAL PARA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. BEM 

ALIENADO PELO PRÓPRIO AUTOR DA HERANÇA. CABIMENTO. Se os 

herdeiros, que são maiores e capazes, informam que a totalidade do preço 

havia sido paga ao de cujus, justifica-se a expedição de alvará judicial 

para regularizar a transmissão da propriedade do bem imóvel alienado por 

falecido. Recurso provido”. (TJ – RS – Apelação Cível AC 70069763613). 

Ante o exposto, expeça-se o pleiteado alvará para outorgar a escritura 

definitiva dos imóveis rurais denominados Fazenda Alto Alegre I e II, com 

área total de 709,7472 hectares, localizados no município de 

Diamantino/MT, matriculados sob os n°. 27.653 e 27.279 a Alexandre 

Rondon Correa da Costa. Encaminhe-se ao 2° Serviço Notarial e Registral 

Capistrano desta Comarca de Diamantino/MT a qualificação completa dos 

herdeiros mencionados nos autos, conforme id. 16464093. Autorizo que a 

procuradora dos outorgantes e herdeiros do de cujus assine a escritura 

pública definitiva a Alexandre Rondon Correa da Costa, uma vez que tem 

poderes específicos para o ato, conforme id. 16464091. Atente-se a 

Gestora para informações contidas no id. 16464093, para que o 

respectivo alvará seja expedido corretamente. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do 

NCPC). Custas e honorários advocatícios pelos autores. Expeça-se o 

Alvará. P.R.I. Cumpra-se. Diamantino, 29 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000623-59.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JANEO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

RONIZIO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

EDUARDO PEDROSO DE BARROS (AUTOR(A))

ADRIANO CHINOTI (AUTOR(A))

MARIA DA PENHA DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONINO DE SOUZA (AUTOR(A))

MARLY BARBOSA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JOAO PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIANA GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

GILMA RODRIGUES DE MATOS FRANCA (AUTOR(A))

ZITA REGIS LOPES (AUTOR(A))

JAKSON SANTANA MAIA (AUTOR(A))

MARLY CAETANO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000623-59.2017.8.11.0005. AUTOR(A): MARIA 

DA PENHA DA SILVA, JOAO PIRES DA SILVA, RONIZIO GOMES DE 

ALMEIDA, JANEO GOMES DE ALMEIDA, ADRIANO CHINOTI, ANTONINO DE 

SOUZA, MARLY CAETANO PEREIRA, LUCIANA GOMES DE ALMEIDA, 

GILMA RODRIGUES DE MATOS FRANCA, ZITA REGIS LOPES, JAKSON 

SANTANA MAIA, EDUARDO PEDROSO DE BARROS, MARLY BARBOSA 

DE ALMEIDA RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos, etc. 

Compulsando detidamente os autos, observo que os requerentes não 

comprovaram que possuem vínculo estatutário com a parte ré, tampouco 

informou a data da criação de seus cargos e se estes passaram por 

alguma reestruturação remuneratória após a sua criação. Portanto, com 

fulcro no art. 376[1] do NCPC e levando em consideração que a petição 

inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320[2], NCPC), DETERMINO que os requerentes, no prazo de 

15 (quinze) dias, COMPROVEM nos autos que possuem vínculo estatutário 

civil com a parte ré, bem como a data da criação dos cargos ocupados 

(devendo juntar aos autos a lei que o criou) e, ainda, se a carreira passou 

por alguma reestruturação remuneratória (caso positivo, deverá juntar a lei 

que promoveu a reestruturação), tudo sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 320 c/c art. 321, NCPC). Às providências. 

Diamantino/MT, 07 de novembro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito 

[1] Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou 

consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz 

determinar. [2] Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000626-14.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

VALDECI DE SOUZA (AUTOR(A))

JOLIETH CONCEICAO RODRIGUES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000626-14.2017.8.11.0005. AUTOR(A): LENIR 

MARIA DA SILVA, VALDECI DE SOUZA, JOLIETH CONCEICAO 

RODRIGUES LEITE RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO DESPACHO Vistos, 

etc. Compulsando detidamente os autos, observo que os requerentes não 

comprovaram que possuem/possuíram vínculo estatutário com a parte ré, 

tampouco informou a data da criação de seus cargos e se estes 

passaram por alguma reestruturação remuneratória após a sua criação. 

Portanto, com fulcro no art. 376[1] do NCPC e levando em consideração 

que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação (art. 320[2], NCPC), DETERMINO que os 

requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, COMPROVEM nos autos que 

possuem vínculo estatutário civil com a parte ré, bem como a data da 

criação dos cargos ocupados (devendo juntar aos autos a lei que o criou) 

e, ainda, se a carreira passou por alguma reestruturação remuneratória 

(caso positivo, deverá juntar a lei que promoveu a reestruturação), tudo 

sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 320 c/c art. 321, NCPC). 

Às providências. Diamantino/MT, 07 de novembro de 2018. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito [1] Art. 376. A parte que alegar direito municipal, 

estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, 

se assim o juiz determinar. [2] Art. 320. A petição inicial será instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000099-96.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS APARECIDO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000099-96.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: 

MARCOS APARECIDO RODRIGUES DESPACHO Vistos, etc. Aguarde-se 

em Cartório o deslinde dos Embargos à Execução em apenso (autos nº 

1001220-28.2017.8.11.0005). Intimem-se. Às providências. Diamantino/MT, 

09 de novembro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001014-14.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA IZABEL DE MORAES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO-NORTE DE 

MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383/O-N (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, por meio de seu 

representante legal, para no prazo de 05 (cinco) dias informar se possui 

interesse no prosseguimento do feito e requeira o que entender de direito, 

sob pena de extinção. Em caso de inércia do representante, intime-se 

pessoalmente a parte autora, para que, no prazo exarado acima, informe 

interesse no andamento do feito, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1º do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado nos autos, com ou sem manifestação, volte-me 

concluso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Diamantino/MT, 21 de 

novembro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000590-69.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

HOZANA MACHADO MENDES (AUTOR(A))

CLAITON JOSE PEREIRA LOPES (AUTOR(A))

ERLITA GOMES DE ARRUDA (AUTOR(A))

ANA ROSE BORGES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

EUNICE MORAES DA COSTA (AUTOR(A))

CARLOS FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

ELTON MORAES SILVA (AUTOR(A))

GREICE MIRIAM DA CRUZ MORAES (AUTOR(A))

EUDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ALTAIR JOSE DA COSTA (AUTOR(A))

GENUINO DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

EDEVALDO ALVES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000590-69.2017.8.11.0005 AUTOR(A): ALTAIR 

JOSE DA COSTA, ANA ROSE BORGES DO NASCIMENTO, CARLOS 

FERREIRA MENDES, CLEIDE MARIA DOS SANTOS, CLAITON JOSE 

PEREIRA LOPES, EDEVALDO ALVES TEIXEIRA, ELTON MORAES SILVA, 

ERLITA GOMES DE ARRUDA, EUDA PEREIRA DA SILVA, EUNICE MORAES 

DA COSTA, GENUINO DE ALMEIDA SANTOS, GREICE MIRIAM DA CRUZ 

MORAES, HOZANA MACHADO MENDES RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO 

DESPACHO Vistos, etc. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, pois 

não fora comprovada a necessidade efetiva do direito pleiteado, e, tendo 

em vista que o valor das custas e despesas poderá ser rateado entre os 

requerentes, sem prejuízo próprio ou de suas famílias. Compulsando 

detidamente os autos, observo ainda que os requerentes não 

comprovaram que possuem vínculo estatutário com a parte ré, tampouco 

informou a data da criação de seus cargos e se estes passaram por 

alguma reestruturação remuneratória após a sua criação. Portanto, com 

fulcro no art. 376[1] do NCPC e levando em consideração que a petição 

inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320[2], NCPC), DETERMINO que os requerentes, no prazo de 

15 (quinze) dias, COMPROVEM nos autos que possuem vínculo estatutário 

civil com a parte ré, bem como a data da criação dos cargos ocupados 

(devendo juntar aos autos a lei que o criou) e, ainda, se a carreira passou 

por alguma reestruturação remuneratória (caso positivo, deverá juntar a lei 

que promoveu a reestruturação), além de promover o recolhimento das 

custas e despesas processuais, no referido prazo, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 320 c/c art. 321, NCPC) ou de 

cancelamento da distribuição (art. 290, NCPC). Intime-se. Após, volte-me 

concluso. Às providências. Diamantino/MT, 21 de novembro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] Art. 376. A parte que alegar direito 

municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a 

vigência, se assim o juiz determinar. [2] Art. 320. A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000262-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS JUNIOR OAB - 880.143.551-72 

(REPRESENTANTE)

SUSANA SARTOR DA SILVA OAB - 009.340.151-55 (REPRESENTANTE)

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

DESPACHO Vistos, etc. Cuida-se de requerimento de expedição de alvará 

judicial proposto por E. S. B. representado por seus guardiões SUSANA 

SARTOR DA SILVA e RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS JÚNIOR 

objetivando o levantamento de valores existentes em nome da falecida 

CLEIDE CLARICE SARTOR DA SILVA. A priori, defiro os benefícios da 

justiça gratuita, conforme art. 98 c/c art. 99, § 3º, NCPC. Outrossim, 

determino a intimação do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar certidão de existência ou inexistência de dependentes 

habilitados perante a Previdência Social, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 321 c/c art. 330, NCPC). Decorrido o prazo, 

certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público. Após, volte-me concluso. 

Às providências. Diamantino/MT, 21 de novembro de 2018. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001452-06.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA SOARES MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FORD SA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

DESPACHO Vistos, etc. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

propriedade de veículo automotor c/c declaratória de inexistência de débito 

fiscal ajuizada por Mariza Soares Mendes em face do Banco Ford S.A, e 

Estado de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Fazenda, 

qualificados nos autos. A parte autora pleiteia pela concessão do 

benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. A Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 

5º, caput, ressalva ao magistrado a possibilidade de afastar o benefício da 

justiça gratuita quando não forem cumpridos os requisitos legais e 

estiverem presentes fortes elementos capazes de contrariar a alegada 

presunção. No caso em análise a requerente não demonstrou respectiva 

hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça, com base 

na alegação de não possuir condições arcar com as custas processuais. 

Tal alegação/declaração, por si só, não garante a aptidão de justificar a 

concessão do benefício. Sendo assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das taxas judiciárias 

ou comprovar a sua condição de hipossuficiente, sob pena de extinção do 

processo. A parte autora poderá comprovar a sua hipossuficiência 

através de cópia dos seguintes documentos: a) cópia das últimas folhas 

da carteira de trabalho, ou comprovante de renda mensal/benefício 

previdenciário, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de 

contas de titularidade, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de 

cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do 

imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Com o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações. Intime-se e cumpra-se. Diamantino/MT, 29 de 

novembro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001328-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. P. R. (REQUERENTE)

MARCOS RAMOS RUELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE PONDE SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Inventariante para que no prazo de 20 (vinte) dias junte 

aos Autos as primeiras declarações.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000741-35.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeiro Responsável pelo Pregão Presencial nº 012/2017/SRP, Sr. 

Nicholas da Costa Machado (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Numero do Processo: 1000741-35.2017.8.11.0005 

IMPETRANTE: VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA IMPETRADO: 

PREGOEIRO RESPONSÁVEL PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 

012/2017/SRP, SR. NICHOLAS DA COSTA MACHADO, PREFEITO 

MUNICIPAL DE DIAMANTINO DESPACHO I. Intime a impetrante da decisão 

sob o id. 8769013. Após, volte-me concluso. Cumpra-se. Diamantino/MT, 

27 de novembro 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130678 Nr: 3109-97.2018.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Destilaria de Alcool Libra Ltda - Em Recuperação 

Judicial, Libra Etanol Participações Societarias Ltda, Espólio de Serafim 

Adalberto Ticianeli, Izelia Ticianeli, Luiz Carlos Ticianelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Saldanha Handell - 

OAB:OAB/MT 13.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolher junto a este Juizo as taxas Judiciais e custas de preparo da Carta 

Precatória para a Comarca de CUIABA), com a finalidade de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105698 Nr: 712-36.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOS, JOS, SMCdS, FCdS, FCdS, FCdS, EJdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Fabricio Carvalho Santana - OAB:7066/MT

 Procedo a Intimação do patrono da parte requerente para que, fique 

ciente da Certidão a seguir transcrita: Certifico que, a parte requerida foi 

devidamente citada, através de Carta Precatória, conforme certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 165, e até a pesente data nada manifestou, 

deixando decorrer o prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127105 Nr: 1725-02.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Moura da Silva, Edemar de Souza 

Welter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Raul Caju Cardoso - OAB:24575/O

 (...)DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Cristhian 

Calciolari de Souza e Edinei Santos Ribeiro da Cruz. Oficie-se a Comarca 

de Santa Fé do Sul/SP, informando a prisão do denunciado Edemar Souza 

Welter no presente processo. Declaro encerrada a instrução processual. 

Abra-se vista as partes para apresentação das alegações finais nos 

termos do artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal. Às providências. 

NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _________ Karla 

Gabrielle de Almeida, Estagiária.Raul Lara LeiteJuiz de DireitoGileade 

Pereira Souza MaiaPromotora de JustiçaBruna de Paiva Canesin 

Defensora PúblicaRaul Caju CardosoAdvogadoJefferson Moura da 

SilvaDenunciadoEdemar de Souza WelterDenunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96726 Nr: 16-34.2015.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Alves Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT, Francisco Jaime Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT

 Código n. 96726

DESPACHO

Vistos etc.

Ante o teor do acordão, remetam-se os autos ao Juizado Especial desta 

Comarca (5ª Vara em Diamantino/MT).

 Às providências.

 Diamantino/MT, 26 de novembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109197 Nr: 2179-50.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Georgenes Emmanuel de Macedo do Espirito 

Santo Coringa, Divino Rumão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Código n. 109197

Autos n. 2179-50.2016.811.0005

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Réus: GEORGENES EMANUEL DE MACEDO DO ESPÍRITO SANTO 

CORINGA e DIVINO RUMÃO DA SILVA

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que a vítima CÍCERO LEANDRO não fora 

intimada da realização da Sessão do Julgamento do Júri.

É dos autos que fora expedida carta precatória à Comarca de Palmares 

dos Índios/AL com a finalidade de intimar a vítima, porém o juízo deprecado 

informou que o ofendido encontra-se segregado na comarca de 

Maceió/AL, razão pela qual expediu-se carta precatória itinerante.

 Consta que fora expedida a missiva com nome dos réus e não com o 

nome da vítima, pelo que o Oficial de Justiça não obteve êxito no 

cumprimento, sendo devolvida a missiva sem a devida intimação da vítima.

 Desse modo, tenho que o depoimento da vítima possui enorme importância 

para esclarecimento dos fatos e revelação da lesão corporal por ela 

sofrida. Além disso, a vítima encontra-se em lugar certo, não tendo sido 

intimada por equívoco na expedição da missiva, motivo pelo qual redesigno 

a sessão de julgamento para o dia 20.02.2019, às 09h00min.

 DETERMINO a vara judicial que encarte nos autos as certidões criminais 

atualizadas dos réus.

 Requisite-se força policial para a manutenção da ordem do Plenário no dia 

da sessão.

 Comunique-se à Gestora Geral desta Comarca para que prepare o 
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Plenário, requisitando-se eventuais objetos utilizados na prática do crime.

 Providenciem-se todos os demais atos preparatórios para a realização da 

sessão.

 Intimem-se os réus e a vítima no endereço indicado nos autos.

 Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

 Intimem-se as testemunhas arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Diamantino/MT, 28 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107436 Nr: 1377-52.2016.811.0005

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Código n. 107436

SENTENÇA

Atento aos autos constata-se que a vítima foi intimada pessoalmente para 

manifestar acerca da manutenção das medidas protetivas, contudo, 

quedou-se inerte, demonstrando, desse modo, seu desinteresse em tais 

medidas.

Nesse sentido, urge salientar que não podem as medidas protetivas de 

urgência subsistirem diante a informação colacionada nos autos, 

sobretudo quando não há qualquer indício de que algum direito esteja 

sendo violado, sob pena de acarretar insegurança jurídica e de aplicar, ao 

agressor, medidas constritivas a sua liberdade que poderiam, até mesmo, 

ser mais graves que aquelas impostas em eventual condenação.

Outrossim, não há notícias nos autos de que a vítima, nesse decurso de 

tempo, vem sendo ameaçada, intimidada, constrangida ou que tenha 

sofrido qualquer outra modalidade de violência, tais como, psicológica, 

sexual, patrimonial ou moral, não havendo assim indícios de que ainda 

esteja em risco neste caso.

É sabido que as medidas protetivas possuem cunho eminentemente 

protetivo e preventivo, que visa evitar a ocorrência de novas violações 

dos direitos humanos das vítimas e ante a falta de informação nos autos 

de que a vítima tenha sido novamente importunada, ameaçada ou sido 

vítima de outros delitos pelo mesmo ofensor, não resta outra alternativa 

senão revogar as medidas protetivas de urgência parcialmente deferidas.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda com fundamento no 

art. 485, inc. VI (falta de interesse processual) do Novo Código de 

Processo Civil e, REVOGO as medidas protetivas deferidas.

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

Cientifique-se o Ministério Público.

Arquive-se o presente feito com a devida baixa no Cartório Distribuidor e 

outras providências de praxe.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 28/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92463 Nr: 892-23.2014.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSGBR, RG, RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 DESPACHO

Vistos etc.

Devolvo os autos à secretaria para juntada de petição e/ou documentos.

Após, havendo necessidade, abra-se vistas as partes para, querendo, 

manifestarem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Diamantino/MT, 14 de outubro de 2016.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 87135 Nr: 2845-90.2012.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assyr Gonçalves Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13458A

 Código n. 87135

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de ASSYR GONÇALVES MARQUES, já qualificados 

nos autos.

A inicial veio devidamente instruída.

A exequente, em petição de fl. 73, requereu a extinção do feito, ante a 

quitação do débito.

Breve relato. Decido.

Diante da manifestação da Exequente informando que o Executado 

adimpliu integralmente o débito, a extinção da presente execução é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução 

fiscal, na forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

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

Diamantino/MT, 26 / 11/ 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130678 Nr: 3109-97.2018.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Destilaria de Alcool Libra Ltda - Em Recuperação 

Judicial, Libra Etanol Participações Societarias Ltda, Espólio de Serafim 

Adalberto Ticianeli, Izelia Ticianeli, Luiz Carlos Ticianelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Saldanha Handell - 

OAB:OAB/MT 13.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 130678

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM DÚPLICE EFEITO COM PEDIDO 

DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA ajuizada por DESTILARIA DE 

ÁLCOOL LIBRA LTDA e OUTROS em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, já qualificados nos autos.

Narra a exordial que a requerente, atualmente em recuperação judicial, 

figura como executada nos autos da execução fiscal n. 

3208-09.2014.811.0005 – código n. 96206 promovida pelo Estado de Mato 

Grosso, ora requerido.

Aduz que parte dos créditos tributários instrumentalizados na CDA n. 

14342/2014 estão prescritos ou são nulos, de modo que pleiteia que a 

referida CDA seja editada para expurgar os créditos prescritos e/ou nulos, 

bem como a exclusão dos corresponsáveis e do FUNJUS.

Nesse panorama, o autor requer, liminarmente, a suspensão da 

exigibilidade dos créditos tributários instrumentalizados na CDA n. 

14342/2014 ou a suspensão dos atos de constrição de bens e de penhora 

de quaisquer espécies e, ainda, os atos de expropriação de bens.

Alega que o fumus boni iuris encontra-se na plausibilidade das alegações 

contidas na exordial quanto à insuficiência de certeza e liquidez da CDA n. 
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14342/2014.

No que se refere ao periculum in mora, ressalta que há a pretensão do 

Requerido tende a desaguar na expropriação de patrimônio.

Breve relato. Decido.

A priori, recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319 do Novo Código de Processo Civil.

O artigo 151 do Código Tributário Nacional apresenta o rol taxativo das 

causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, in verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras 

espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001).

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001).

 Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das 

obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito 

seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Observo que a parte autora pretende a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário com base no art. 151, inc. V do CTN, isto é, por meio de 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada.

Nos termos do artigo 300, caput, CPC/2015, “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Tendo em vista que a tutela de urgência visa eliminar o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, torna-se necessário que a parte 

requerente demonstre elementos que evidenciem, além da probabilidade 

do direito alegado ou verossimilhança das alegações, potencial perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Entretanto, os fundamentos trazidos na exordial e os documentos que a 

instruem não foram capazes de comprovar os requisitos que ensejam o 

deferimento da tutela de urgência.

Explico.

Depreende-se das alegações que o requerente pretende combater a 

regularidade da própria constituição do crédito instrumentalizado na CDA 

n. 14342/2014.

Contudo, impossível aferir de forma cautelar e liminarmente se houve 

irregularidade na constituição do crédito, isto é, impossível a este Juízo 

reconhecer a existência do fumus boni iuris sem analisar o mérito da ação.

Quanto ao periculum in mora, melhor sorte não assiste aos requerentes, 

eis que a existência de risco com expropriação do patrimônio não 

evidencia, por si só, o potencial perigo de dano.

Desta feita, ausente a demonstração satisfatória dos requisitos - fumus 

boni iuris e periculum in mora – inviável a concessão de medida liminar 

para suspender a exigibilidade do crédito tributário ou para suspender os 

atos de constrição e expropriação de bens.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público do TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, V DO CTN) - EMISSÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO 

FISCAL - INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DO 

REQUISITO GENÉRICO DO FUMUS BONI IURIS - FALTA DE REALIZAÇÃO 

DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO - INSURGÊNCIA RECURSAL – 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA 

LIMINAR, NOTADAMENTE PELA AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 

151, II, DO CTN) – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER 

DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTERLOCUTÓRIA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não restando preenchido os 

requisitos relativos ao fumus boni iuris e periculum in mora, em 

conformidade com o art. 151, V do CTN, a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário só é possível mediante deposito integral, em dinheiro, da 

importância do débito judicializado (art. 151, II do CTN). (RAI 113826/2014; 

Rel. Desª MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK). 2 - A apresentação de 

outras garantias, a exemplo da carta de fiança bancária ou oferecimento 

de imóvel desembaraçado, não é suficiente para obter a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, apenas sendo possível, nesse caso, a 

obtenção de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos Negativos 

com relação aos débitos jurisdicionados, o que, não tendo sido ofertada, in 

casu, também afasta a possibilidade de deferimento da liminar neste ponto. 

(AI 45924/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2016, Publicado no 

DJE 05/10/2016)

 Destarte, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

entendo por bem instruir o processo, a fim de que, com o contraditório, 

melhores elementos sejam trazidos à baila, e via de consequência, a tutela 

jurisdicional prestada seja mais justa.

Estando, portanto, ausentes os requisitos do art. 300, do NCPC, INDEFIRO 

a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada.

 DEFIRO o pedido de parcelamento de custas e despesas processuais, 

devendo ser arcados em 06 parcelas iguais mensais, com base na lei 

processual vigente.

CITE-SE e INTIME-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador 

Fiscal, para oferecer contestação no prazo legal.

Deixo de designar audiência de conciliação, por considerar inoportuno no 

momento.

Vistas ao Ministério Público para manifestação em relação ao item 10.3 da 

exordial (fl. 36).

 Apense-se o presente feito ao processo de nº 3208-09.2014.811.0005 – 

código nº 96206.

Proceda-se a Secretaria e auxiliares aos atos necessários, bem como à 

fiscalização do devido recolhimento das custas e taxas judiciais na forma 

deferida.

Às providências.

Diamantino/MT, ___/___/201___.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO - ARRECADAÇÃO DE BENS - PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 628-06.2014.811.0005

ESPÉCIE: Inventário

PARTE REQUERENTE: Secretária Municipal de assistência Social e Fátima 

Aparecida Pego de Souza

PARTE RÉQUERIDA: Espólio de José Rosa

INVENTARIADO/FALECIDO: JOSE ROSA, filho de Osório Rosa e Jardilina 

Lina, natural de Ibotirama-BA, nascido em 12/03/1941, era portador do RG 

0387000-6 SJSP/MT e inscrito com CPF n. 236.656.109-15, residia na 

cidade de Diamantino-MT BEM ARRECADADO: Lote de terreno urbano com 

860m2 de área, situado na rua Recife, quadra 10, lote 9 no bairro Jardim 

Alvorada, em Diamantino-MT. CURADOR/DEPOSITÁRIO: FATIMA 

APARECIDA PEGO DE SOUZA, brasileira, solteira, residente em 

Diamantino-MT. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados do 

arrolamento e a arrecadação do bem acima descrito, para que providencie 

sua habilitação como herdeiro ou credores do falecido no prazo de 6 

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

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

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

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 101943 Nr: 2437-94.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT

 Vistos, etc.

Considerando o Ofício n. 929/2018 – PROJUS/CRI/DTNO, informando 

acerca da participação do MPE na sessão Plenária do Tribunal do Juri no 

dia 29/11/2018, redesigno o interrogatório do autor do fato para o dia 14 

de março de 2019 às 13h30min.

Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 124 de 545



Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010355-76.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APIO & AUGUSTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010355-76.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: APIO & AUGUSTO LTDA - ME 

EXECUTADO: MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA Vistos etc. 

Defiro o pedido de id. 16684845. Expeça-se nova intimação à parte 

executada, nos termos da decisão de id. 8220579, para o mesmo 

endereço informado na inicial, qual seja Rua Fortaleza, nº 87, Bairro Buriti, 

nesta cidade. Cumpra-se. Diamantino, 28 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001137-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SENHOR DA MODA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E 

ACESSORIOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO XAVIER DE OLIVEIRA OAB - SP240703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR DE ABREU CORREIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001137-75.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: SENHOR DA MODA COMERCIO 

DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI - ME EXECUTADO: 

WALMIR DE ABREU CORREIA - ME Vistos, etc. 1 - Recebo a emenda à 

inicial, devendo a presente ação ser processada como AÇÃO DE 

COBRANÇA. Por consequência, realize as retificações necessárias na 

autuação do processo. 2 - Designe-se audiência de conciliação. 3 - 

Cite-se a parte requerida para os atos desta ação a fim de que compareça 

à audiência de conciliação em data a ser designada pela escrivania, 

consignando que deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa 

escrita ou oral até cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4 - 

Intime-se a parte requerente para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 5 - Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII da Lei Consumerista, devendo a requerida trazer aos autos cópia dos 

documentos apresentados pelo autor para solicitação. 6 - DEFIRO ainda o 

pedido de justiça gratuita. 7 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 29 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010676-53.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DALCHIAVON & POTT LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO TIDRE SALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010676-53.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: DALCHIAVON & POTT LTDA - 

EPP EXECUTADO: SERGIO TIDRE SALES Vistos, etc. I - Defiro o pleito de 

protesto do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do 

artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto. II – Quanto ao 

pedido formulado pela parte autora para negativação do nome do 

executado nos órgãos de proteção ao crédito, tal medida será 

consequencia do próprio protesto. III – Assim, intime-se a parte exequente 

para que informe endereço atualizado do executado, bem como dê 

prosseguimento à execução, requerendo o que de direito, no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção. IV - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 29 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000587-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido ENERGISA para responder o 

recurso no prazo .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-21.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido JOSIENE para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010625-37.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto pagamento 

comprovado pelo executado.

Intimação Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1000261-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BURIN (EMBARGANTE)

LYDIA MARIA DE ALMEIDA BURIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

rodolfo de oliveira martins (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

rodolfo de oliveira martins OAB - MT0002297A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 
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1000261-23.2018.8.11.0005. EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE BURIN, 

LYDIA MARIA DE ALMEIDA BURIN EMBARGADO: RODOLFO DE OLIVEIRA 

MARTINS Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos dos 

incisos I e II do art. 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. O deslinde do caso exige dirimir se o 

bem constrito nos autos vinculados é de propriedade ou posse de terceiro 

estranho à ação executiva ou se efetivamente pertente ao executado. A 

documentação apresentada na inicial deixa clara que a aquisição do 

automóvel por parte do embargante se deu antes da citação do executado 

no feito principal. O próprio embargado concorda com a procedência dos 

embargos. Enfim, procedente o pleito inicial, nos termos do artigo 674 do 

CPC: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou 

ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direto incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Ante o 

exposto, TORNO DEFINITIVA a decisão liminar deferida e JULGO 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, para desconstituir a penhora 

realizada do imóvel descrito nos autos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P.I. Cumpra-se. Diamantino, 14 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-22.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA PATRICIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000565-22.2018.8.11.0005. REQUERENTE: KAROLINA PATRICIA DE 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 28 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO CLEITON COELHO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000541-91.2018.8.11.0005. REQUERENTE: AVELINO CLEITON COELHO 

BEZERRA REQUERIDO: OI S.A, SERASA S/A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 28 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000535-84.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LEIZE DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 29 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000347-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000347-28.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: SUZANA BARBOSA DA SILVA 

EXECUTADO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos etc. 

1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação 

para cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando 

as retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 29 de novembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1001456-43.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIA DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Detran MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001456-43.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LUZINEIA DA SILVA LEMES 

REQUERIDO: DETRAN MT Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que não se fazem presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida. Primeiramente, 

verifica-se que as alegações da autora não estão demonstradas através 

dos documentos juntados, uma vez que não é possível verificar se as 

etapas do processo de obtenção de CNH foram de fato realizadas através 

de profissionais credenciados pelo DETRAN, tratando-se de matéria de 

fato controversa, em que há a necessidade de ser ouvir a parte ré acerca 

dos fatos. Por outro lado, o deferimento da tutela esgota o pedido, além de 

certa forma ser irreversível, sendo prudente aguardar a instrução 

processual. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e 

intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, consignando que sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. 

Cumpra-se. Diamantino, 29 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010266-87.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OI MOVEL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO DE CAMPOS BUENO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010266-87.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: OI MOVEL S.A EXECUTADO: 

ALOISIO DE CAMPOS BUENO Vistos, etc. 1 - Libere-se o valor mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 - Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 - P.I.C. Diamantino, 29 de novembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001266-17.2017.8.11.0005. REQUERENTE: NAYARA SANTOS FERREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1 – Considerando que a parte 

executada deixou transcorrer o prazo in albis, sem manifestar-se acerca 

do bloqueio realizado nos autos, libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 29 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-80.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

HELOISA HELENA SOARES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA OAB - MT0015570A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010023-80.2014.8.11.0005. REQUERENTE: PAULO EDUARDO DE 

SIQUEIRA, HELOISA HELENA SOARES DE SIQUEIRA REQUERIDO: 

DECOLAR. COM LTDA. Vistos, etc. 1 – Considerando que a parte 

executada deixou transcorrer o prazo in albis, sem manifestar-se acerca 

do bloqueio realizado nos autos, libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 29 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL 09/2018-DF - Tornar público para conhecimento dos órgãos 

municipais, estaduais, federais, entidades públicas ou privadas, sem fins 

lucrativos, reconhecidas de utilidades públicas pelo Estado de Mato 

Grosso e organizações da sociedade civil de interesse público, que 

procederá a doação de bens móveis do seu acervo patrimonial, em 

atenção aos ditamos da Lei n. 8.666/93, Instrução Normativa SPA/TJ n. 
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03/2011 e Portaria n. 429/2017/C.ADM

* O Edital n° 09/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007788-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MUNIZ NOVAIS (REQUERENTE)

MIGUEL RIBEIRO NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO RAMOS MUNIZ (REQUERIDO)

JOSIANE RIBEIRO NOVAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007788-27.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS MUNIZ 

NOVAIS, MIGUEL RIBEIRO NOVAIS REQUERIDO: JOSIANE RIBEIRO 

NOVAIS, DIEGO RAMOS MUNIZ Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

29/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004786-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

Intimar o requerido, através de seu Advogado Dr. Sérgio Henrique 

Guareschi, OAB/MT 9724-B, para recolher as custas judiciais conforme 

cálculo sob ID. 15905094 no prazo de 5 dias.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004417-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BALDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004417-89.2017.8.11.0037. REQUERENTE: CRISTIANA BALDE DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLEYTON DOS SANTOS Vistos etc. Defiro o pedido 

da Defensoria Pública de id.14492324. Cumpra-se conforme solicitado. 

Primavera do Leste, 29/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006158-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE OAB - MT0008869A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certifico que por determinação da MM. Juíza da 

Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o 

dia 03/12/2018 às 15:00 horas, Sala 02, que deverá ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, 

localizado na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida 

Paulo Cesar Aranda, número 241, Bairro Jardim Riva, neste município. 

PRIMAVERA DO LESTE, 5 de novembro de 2018. JULIANA OTTENIO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007670-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELDA RITA MOTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-O 

(ADVOGADO(A))

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIR SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007670-51.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSELDA RITA MOTA DE 

LIMA REQUERIDO: VALTENIR SILVA Vistos, etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob 

segredo de justiça. Cite-se e intime-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal . Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 29/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002223-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CELIA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSELILTON GONCALVES SANTOS (AUTOR(A))

JOSE CAETANO AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TRINDADE DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002223-82.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JOSELILTON GONCALVES 

SANTOS, CELIA MARIA DOS SANTOS, SOELI MARIA DOS SANTOS, JOSE 

CAETANO AMORIM RÉU: MARIA TRINDADE DOS SANTOS Visto, 

Cumpra-se integralmente a decisão de id.12763992. PRIMAVERA DO 

LESTE, 29 de novembro de 2018. Lidiane de Almeida Anastacio Pampado 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130990 Nr: 3562-35.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI PETRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZENAIDE PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 Considerando a petição da requerente juntada às fls. 478/479, impulsiono 

os autos intimando a parte requerida, para, querendo, se manifestar no 
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prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179802 Nr: 10490-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINA MENDES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA - ESPÓLIO, 

CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JÚNIOR, SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ALVES NOGUEIRA - 

OAB:PR/ Nº 13148, WILLIAN RUIZ DA SILVA - OAB:MT 25.599 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Considerando a juntada do Recurso de Apelação de fls. 139/227, 

impulsiono os autos para intimação da parte recorrida para as 

CONTRARRAZÕES, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155855 Nr: 7117-26.2015.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU LUIZ BOKORNI, ALINE ROSA GARCIA, 

KARIS REGINA BOKORNI, STELA MARIS BOKORNI, RAISSA GARCIA 

BOKORNI, ROMEU LUIZ BOKORNI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647, MANUEL MAZZUTTI NETO - OAB:MT 16647/0, 

SILVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - OAB:5771

 Certifico que conforme a decisão de fls.80, para a expedição de 

documentos, intimo os Advogados da parte autora Raul Antunes Macedo, 

OAB/MT n°: 15.674 e Eudson Rosa da Silva, OAB/MT n°: 14.165, para 

recolher as diligencias de 1 (um) Mandado de Citação para a Zona 3; Zona 

1; nesta cidade e providenciar recolhimento de custas para distribuição de 

Cartas Precatórias para as Comarcas de Rondonópolis e Nova Xavantina, 

no prazo de 05 (cinco ) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155855 Nr: 7117-26.2015.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU LUIZ BOKORNI, ALINE ROSA GARCIA, 

KARIS REGINA BOKORNI, STELA MARIS BOKORNI, RAISSA GARCIA 

BOKORNI, ROMEU LUIZ BOKORNI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647, MANUEL MAZZUTTI NETO - OAB:MT 16647/0, 

SILVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - OAB:5771

 Considerando a decisão de fls.75, intimo a parte requerida através de seu 

Advogado: Manoel Mazzuti Neto, OAB n°: 16.647, para manifestar sobre a 

proposta ofertada pela requerente de pagamento da dívida de fls.73/74, no 

prazo de 05(cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006285-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAILZA COSTA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO OAB - MT11131/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA RAMBO OAB - MT0008645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnoldo Ramos da Silva (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA LUCIA MEDEIROS DIAS (TESTEMUNHA)

VICENTE FERREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LIDIANE DE ALMEIDA 

ANASTACIO PAMPADO PROCESSO n. 1006285-05.2017.8.11.0037 Valor 

da causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: NAILZA 

COSTA BONFIM Endereço: Rua Dália, 169, Jd. Universitário, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: Arnoldo Ramos 

da Silva Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Divórcio 

Litigioso, impetrado por Nailza Costa da Silva (Nailza Costa Bomfim), em 

face de Arnoldo Ramos da Silva, brasileiro, casado, filho de Anorina 

Ramos da Silva e de Antônio José da Silva, nascido em 27/06/1946, 

atualmente em lugar incerto e não sabido. A Requerente contraiu 

matrimônio com o Requerido em data de 01 de fevereiro de 1.978, pelo 

Regime de Comunhão Bens, conforme inclusa cópia da Certidão de 

Casamento, registrada sob a matrícula nº 1322820155 1978 2 00001 143 

0000142 72, no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Gurupá 

Mirim, Município de Potiraguá/BA. Desta união nasceu Arnoldo Bomfim da 

Silva, maior, nascido em 13 de fevereiro de 1978. O casal encontra-se 

separado de fato há mais de 20 (vinte) anos, tendo o Requerido 

abandonado sem deixar qualquer endereço para contato, razão pela qual 

inexiste qualquer possibilidade de voltarem a conviver. É importante 

salientar, que o réu desde a separação de fato ocorrida há mais de 20 

(vinte) anos, está em local incerto e desconhecido da Requerente, não 

mantendo vínculo sócio afetivo ou econômico com a Requerente e o filho. 

O Casal não possui bens a serem partilhados. DECISÃO: ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 

revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

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

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA OTTENIO, digitei. 

PRIMAVERA DO LESTE, 29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007718-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR BRUNO LUNKES (REQUERENTE)

SAMARA GREICY DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007718-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SAMARA GREICY DA SILVA 

SANTOS, LEONIR BRUNO LUNKES Vistos etc. Defiro os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita. HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as partes. Assim, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito. Publicada e registrada 

no sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 29/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004716-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO NAUFAL BOSSONARO (REQUERENTE)

NATALIA MARIA FEIO NAUFAL BOSSONARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALVES TORRES OAB - SP102132 (ADVOGADO(A))

THAMIRES ASSIS DE ABREU SUGIKI OAB - MT24926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004716-32.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FREDERICO NAUFAL 

BOSSONARO, NATALIA MARIA FEIO NAUFAL BOSSONARO Vistos etc. 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

celebrada entre as partes. Assim, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito. Publicada e registrada no sistema. Transitada em julgado, 

expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se os autos, 

com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

29/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000490-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO DO ID 

14943398.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005385-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida da sentença do ID 14319696 bem como para 

apresentar as contrarrazoes referente ao recurso de apelação do ID 

15129738.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005516-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

ISABELLI GONCALVES ANTUNES OAB - MT23386/O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA OAB - MT8694/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PAR APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005517-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQURENTE PAR APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005941-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA OAB - MT8694/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESNETAR AS CONTRARRAZÕES, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1005517-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005954-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA OAB - MT8694/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESNETAR AS CONTRARRAZÕES, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005472-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000944-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PIRES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimose as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo juntado no id 14216312.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000763-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KENDELLY MICHAELLE KARDEC SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo juntado no id 14216398.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108863 Nr: 8052-08.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMR, JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102791 Nr: 2099-63.2011.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:MT/9.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110681 Nr: 1008-98.2012.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CORREIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:12198-B, HUMBERTO LODI CHAVES - OAB:63524/RS, TIAGO 

ALEXANDRE BELTRAME - OAB:66196/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Certifico que nesta data intimo o advogado da parte Requerente para 

manifestar-se acerca da certidão de fls. 91 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187634 Nr: 7438-69.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte autora, para 

manifestar acerca do petitório de fls.150/152, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122477 Nr: 5016-84.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: UMBERTO JOÃO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:MT/33571, LEONARDO RANDAZZO 

NETO - OAB:MT/3504-A, PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - 

OAB:13706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69253 Nr: 1561-19.2010.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 Certifico que nesta data o advogado da parte requerente fica INTIMADO, 

para manifestar-se no prazo legal, acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença de fls. 184/186 apresentada pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71024 Nr: 3338-39.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Paiva, MARIA HELENA VARGAS PAIVA, 

PAULO INACIO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B, Sandra Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 Certifico que nesta data o advogado da parte requerente fica INTIMADO, 

para manifestar-se no prazo legal, acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença de fls. 102/104 apresentada pela parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170172 Nr: 5304-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI, Samoel da 

Silva, RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A, RAFAEL DALL AGNOL - OAB:20898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 15.425, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13700, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE E DO 

REQUERIDO para apresentar as contrarrazões aos Embargos de 

Declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131903 Nr: 4322-81.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROLÓGICA AGROMERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA ROSSETTO THEODORO - 

OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF 24.214, EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - 

OAB:OAB/SP335.279, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 35362 Nr: 3396-18.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO DE LIMA SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do 

Código de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da 

Justiça, INTIMO o(a) advogado MARIO CESAR CREMA - OAB/MT 3873para 

devolver os autos, que estão em carga fora do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 160108 Nr: 454-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO INACIO PAIVA, Aparecido Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kilza Giusti Galeski - OAB:8660, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 454-27.2016.811.0037 (Código nº 160108)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Santander (Brasil) S/A

Executados: Paulo Inácio Paiva e Aparecido Paiva

Vistos etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa exequente da 

decisão de f. 131/132, a qual declarou nula a alienação por iniciativa 

particular, por ausência de observância da legislação pertinente, alegando 

que a decisão em questão foi contraditória em relação aos atos realizados 

nos autos e postulou revogação de referida decisão.

Os embargos foram interpostos no prazo legal.

É o relatório. Decido.

Analisando atentamente as razões dos embargos declaratórios opostos, 

tenho que os mesmos não, merecem acolhimento.

Com efeito, os embargos declaratórios tem por finalidade que o magistrado 

reveja sua decisão nos casos de contradição, omissão ou obscuridade 

que se encontram em seu conteúdo (CPC, art.1.022).

 Nesse contexto, observa-se que os embargos de declaração não é meio 

hábil para rediscutir a matéria decidida, pois conforme exposto, a 

incoerência passível de correção deve estar no corpo da decisão e não 

com o entendimento da parte distinta.

 Destarte, vê-se que no caso em caso em comento a embargante visa 

readequar a decisão em conformidade com seu entendimento, fugindo, 

desta forma aos fins que se destinam os embargos de declaração.

 Theotonio Negrão, em sua escorreita obra código de processo Civil e 

Legislação Processual em vigor, esclarece sobre a contradição disposta 

no artigo 1.022 do CPC: “A contradição que autoriza os embargos de 

declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou 

com entendimento da parte” (STJ-4ª t., reSP 218.528-sp-edCL, REL. Min. 
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César Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p.210)”

Neste sentido a jurisprudência também já se posicionou:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CLASSE CNJ-198) – COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE Data de julgamento: 22-09-2010)“EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO COM A PROVA DOS AUTOS – NOVA 

DISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE 

PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO SE AUSENTES AS HIPÓTESES 

DO ART.535. 535 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “A contradição que 

autoriza os embargos de declaração é julgado com ele mesmo, jamais a 

contradição com a lei ou com entendimento da parte’ (STJ-4ª Turma, REsp 

218.528-SP-EDci, rel.min. Cesar Rocha...)’’

Não se conhece de embargos de declaração em que se alega a 

contradição com do acórdão com as provas dos autos com fim de reabrir 

nova discussão da coisa julgada. O prequestionamento tem cabimento se 

presentes uma das hipóteses previstas no art.535 do CPC.’’(TJMT-SEXTA 

CÂMARA CÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 50474/2010- CLASSE 

CNJ-1689 (OPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

110014/2009 – CLASSE CNJ-202)- COMARCA DE RONDONÓPOLIS Data 

de Julgamento: 26-5-2010)

Assim, como facilmente se observa, a decisão a embargada não possui 

contradição dentro de si e seu conteúdo deve manejar recurso próprio, no 

tempo e modo oportunos.

Ante o exposto, nos termos do art.1.022 do CPC, não conheço dos 

presentes embargos de declaração, mantendo, in totum, a decisão 

embargada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste (MT), 21 de novembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 131043 Nr: 3601-32.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBA GISLANE CAMPOS FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE AGUIAR FLORES - 

OAB:OAB/RJ 182.268, MARCELO DOS SANTOS FOREZE - OAB:OAB/RJ 

190.324, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do 

Código de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da 

Justiça, INTIMO o(a) advogado WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB 12628-B 

para devolver os autos, que estão em carga fora do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 127950 Nr: 894-91.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMILIO SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do 

Código de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da 

Justiça, INTIMO o(a) advogado CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB-MT 17.533-0 para devolver os autos, que estão em carga fora do 

prazo.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007016-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARONE FERREIRA EGGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006675-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KARLA POLLI (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de 

direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004940-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER APARECIDO FRITZEN (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora requer o que de direito, 

sob pena de devolução, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006483-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON RODRIGUES DELMON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006483-08.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: MAIKON RODRIGUES DELMON Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO movida por BANCO PAN S.A em face de MAIKON 

RODRIGUES DELMON, qualificados nos autos. A ausência de prova da 

entrega da notificação extrajudicial, ainda que a devedora tenha 

descumprido a obrigação contratual ligada à informação de seu novo 

endereço, não comprova a constituição em mora, sendo incabível, 

portanto, a concessão da liminar, ante a falta requisito de procedibilidade à 

ação de busca e apreensão (artigos 2º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei nº 

911/69). O credor possui outro meio para constituir àquela em mora, qual 

seja, o protesto do título e a intimação por edital (Agravo de instrumento nº 

897.053-0/0, Rel. Des. Rocha de Souza, 32ª Câmara de Direito Privado). 

Assim, a ausência do preenchimento dos requisitos estampados pelo 

artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 equivale a não comprovação da 

mora da agravada, de modo que inviável se mostra o decreto de 

apreensão do bem. Corroboram esse entendimento os seguintes 

precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA. 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O 
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DEVEDOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

1. A jurisprudência do STJ considera que a intimação do protesto por edital 

é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as 

tentativas para a localização do devedor. 2. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o 

Tribunal de origem concluiu que a agravante não esgotou as tentativas 

para localizar o devedor. Alterar esse entendimento demandaria o 

reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso 

especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp n. 357.407/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 3/12/2013, DJe 3/2/2014). AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA NÃO HAVER PROVA DA 

NOTIFICAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão de medida 

liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de 

contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada, 

exclusivamente, à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor. 2. No presente caso, o Tribunal de 

origem se pronunciou expressamente sobre a ausência de comprovação 

do envio da notificação extrajudicial, mediante juntada do Aviso de 

Recebimento - AR. Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal no 

sentido de que teria ocorrido a constituição em mora do devedor, 

demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas 

pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos 

autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 

7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.194.119/RS, 

Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

10/12/2013, DJe 18/12/2013). Ante o exposto, intime-se o autor para 

comprovar a mora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo 

Código. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 08 

de novembro de 2.018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004747-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO HART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ALVES DIAS (EXECUTADO)

IVANILDES ALVES LIMA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004747-86.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCELO ANTONIO HART 

EXECUTADO: IVANILDES ALVES LIMA - ME, ROGERIO ALVES DIAS 

Vistos. Sobre a petição retro, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, retornem conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de novembro de 2.018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006547-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONALDO APARECIDO SILVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006547-18.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LEONALDO APARECIDO SILVEIRA 

DO NASCIMENTO Vistos. Analisando os autos, verifico que o requerente 

atribuiu o valor da causa em R$ 2.293,46 (dois mil, duzentos e noventa e 

três reais e quarenta e seis centavos), sendo que nas ações fundadas 

em contratos de alienação fiduciária o valor conferido à causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as prestações 

vencidas e não pagas, bem como as vincendas, que neste caso é de R$ 

15.842,58 (quinze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito 

centavos), conforme informado na inicial e na planilha de débitos (Ids 

15473408 e 15473427). Nesse sentido: RECURSO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações fundadas em contratos de 

alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve corresponder ao saldo 

devedor em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, 

bem como as vincendas. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. 

Recurso de agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

20310167920168260000 SP 2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de 

publicação: 14/03/2016). Desse modo, intime-se a parte requerente para, 

nos termos dos artigos 319, V, 320 e 321 do Código de Processo Civil, 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, corrigindo o valor da 

causa, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do referido códex. Após, conclusos para juízo de recebimento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de novembro de 2.018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001914-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA (EXECUTADO)

Espolio Alex Capitelli Morosov (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001914-95.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: ALEX COMERCIO DE 

VEICULOS MULTIMARCAS LTDA, ESPOLIO ALEX CAPITELLI MOROSOV 

Vistos. Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD. Juntada aos autos cópia das 

declarações de imposto de renda dos executados, deverá o feito tramitar 

sob segredo de justiça, devendo a Secretaria proceder à correta 

identificação do feito. Realizadas as diligências, intimem-se as partes para 

se manifestarem sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004503-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANATA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

SERGIO RODRIGUES PANATA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre O DOCUMENTO DE ID 16674638, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000380-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEURI CILENE DE ARAUJO - ME (EXECUTADO)

LUCAS HENRIQUE DE ARAUJO BARRETO (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não requereu o que de 

direito, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002987-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA MARQUES (EXECUTADO)

WEVERTON CESAR GUEDES GOMES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a petição de ID 16163157, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001119-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALECIO MICHELON (REQUERIDO)

J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

FLAVIO ANTONIO FERRAZZA (REQUERIDO)

MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005565-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE PEREIRA DIAS (EXECUTADO)

R. P. DIAS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado penhora e avaliação 

dos veículos , no mesmo ato indicar a localização dos referidos veículos, 

no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000521-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000521-04.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: PAULO CESAR 

MIEZERSKI Vistos. Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD. Proceda-se às 

diligências a fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome do 

requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. 

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis. Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000537-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI MARTINELLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000537-89.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: GEOVANI MARTINELLI Vistos. Defiro o pedido retro e, em 

consonância com o disposto no artigo 921, III, §1º, do Código de Processo 

Civil, determino a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, 

durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o referido prazo 

sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens 

penhoráveis, determino, desde já o arquivamento dos autos, independente 

de nova intimação, oportunidade em que começará a correr o prazo de 

prescrição intercorrente. Após, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre a prescrição intercorrente de que trata o §4º do 

referido artigo, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que os autos 

poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Observadas às 

formalidades legais proceda-se com as baixas necessárias no relatório 

estatístico da corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o 

prazo final da suspensão. Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 

2.018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004166-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANGELA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004166-37.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DEUZANGELA DE ANDRADE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2.018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000713-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BORBA CORREIA SALOMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000713-34.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ELIAS BORBA CORREIA 

SALOMAO RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2.018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004093-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEOFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

VANESSA PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA DE OLIVEIRA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004093-65.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: NEOFARMA COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME, VANESSA PEREIRA DA 

SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA DE OLIVEIRA 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2.018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004821-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da diligência cotada pelo Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 300,00, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004076-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU EDIMAEL DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA SILVA (RÉU)

DOMINGOS PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

Certifico que até a presente data as partes requeridas não pagaram o 

débito e não ofereceram embargos monitórios, apesar de citadas. Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003104-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SILVIO ANTONIO MONTOURO (EXECUTADO)

MONTOURO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003104-93.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: MONTOURO & CIA LTDA - ME, RONALDO SILVIO ANTONIO 

MONTOURO Vistos. Sobre a petição de ID nº 12447876, diga a parte 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004579-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELINEIDE ARAUJO ALBURQUEQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004579-84.2017.8.11.0037. AUTOR(A): WELINEIDE ARAUJO 

ALBURQUEQUE RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003977-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

ELIANE SOLIMAN GROHS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003977-93.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: DELSON ALCENO GROHS, ELIANE SOLIMAN GROHS Vistos. 

Indefiro o pedido retro, uma vez que não foi possível realizar a citação da 

executada ELIANE, tendo em vista que encontrava-se em viagem (ID nº 

15569531). Sem prejuízo proceda-se nova tentativa de citação. No mais, 

proceda-se a intimação da parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer 

aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel, quando, então, será 

analisado o pedido de ID nº 15869723. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002344-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

ELIANE SOLIMAN GROHS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002344-47.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: DELSON ALCENO GROHS, ELIANE SOLIMAN GROHS Vistos. 

Indefiro o pedido de citação por edital, vez que não há comprovação nos 

autos de que foram esgotados todos os meios de citação da executada 

ELIANE, ressaltando-se que a citação por edital é medida extrema e só 

deve ser utilizada quando a parte exequente não lograr êxito para 

localização da parte executada. Dessa forma, intime-se a parte exequente 

para, em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, bem como trazer a 

cópia da matrícula atualizada para análise do pedido de ID nº 15868476, 

sob pena de extinção e arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

a necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000745-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GREICY KELLY DIAS DANTAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000745-39.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: GREICY KELLY DIAS DANTAS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em face de 

GREICY KELLY DIAS DANTAS, devidamente qualificados nos autos. No ID 

nº 15737224, a parte requerente pugnou pela desistência da ação e a 

extinção do processo. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerente informa o desinteresse no 

prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas processuais (ID nº 13151904). Sem honorários, uma vez que 

não se formou o contraditório. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

08 de novembro de 2.018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000847-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ODINEI DOS SANTOS MONTORO (RÉU)

RONALDO SILVIO ANTONIO MONTOURO (RÉU)

MONTOURO & CIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000847-95.2017.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

MONTOURO & CIA LTDA - ME, RONALDO SILVIO ANTONIO MONTOURO, 

ODINEI DOS SANTOS MONTORO Vistos. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005919-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANIL PEREIRA PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005919-29.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JOVANIL PEREIRA PINTO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por OMNI S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de JOVANIL PEREIRA PINTO, 

ambos devidamente qualificados nos autos No ID nº 15339714, a parte 

requerente pugnou pela desistência na ação e a extinção do processo. É 

o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a 

parte requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, 

razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas se houver pela parte 

requerente. Sem honorários advocatícios, uma vez que não se formou o 

contraditório. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005650-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARSAL JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005650-24.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MARSAL JOSE DE SOUZA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por 

MARSAL JOSE DE SOUZA contra PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

ambos qualificados. Alega que, em 20/03/2016, foi vítima de acidente de 

trânsito, o qual resultou sua invalidez permanente, bem como informa que 

sofreu lesão permanente no membro inferior direito. Assim, requer a 

condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 13.500,00, 

acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o 

INPC. No ID nº 11013875, recebimento da inicial com deferimento da justiça 

gratuita. Citada, a requerida apresentou contestação, suscitando, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da ação, da necessidade de pedido administrativo. No mérito, 

alega a ausência de provas do dano decorrente de acidente de trânsito e, 

ainda, impugna todos os argumentos trazidos na inicial (ID nº 11555245). 

No ID nº 12294182, impugnação à contestação. No ID nº 14221406, laudo 

pericial, tendo as partes se manifestado nos IDs nº 15043921 e 15169523. 

É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que no 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção e provas, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 
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como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Há preliminares aventadas pela parte requerida, 

de modo que passo a analisá-las. Da alteração do polo passivo para a 

Seguradora Líder: Com relação à alegação de necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme entendimento já 

pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto 

que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que 

operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos 

de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). Ausência de 

Interesse de Agir - Da Não Comprovação do Pedido Administrativo e a Sua 

Recusa: A requerida arguiu ausência de interesse de agir, já que a parte 

autora não esgotou a via administrativa para cobrar o seguro. Verifico, no 

entanto, que a requerente juntou aos autos (ID nº 10877385) cópia do 

requerimento administrativo. Quanto à validade do referido documento 

para constituir comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior, torna-se desnecessária a comprovação, uma vez que, o prévio 

ingresso na via administrativa não é condição para a propositura da ação 

de cobrança, sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, que garante a todos o acesso à justiça. Esse, inclusive, é o 

entendimento dos Tribunais: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO 

PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Sendo assim, rejeito a preliminar. Afastadas as prelimanares suscitadas, 

passo a apreciação do mérito. Da Constitucionalidade das Leis nº 

11.482/07 e nº 11.945/09: Alega a requerente que as Leis nº 11482/07 e 

nº 11.945/09 são incompatíveis com a Constituição Federal. No entanto, 

não há que se falar em inconstitucionalidade delas, pois o Supremo 

Tribunal Federal julgou improcedentes as ações diretas de 

inconstitucionalidade nº 4.350 e 4.627, que questionavam as referidas leis. 

Neste sentido, cito jurisprudência: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO 

DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO. SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/07 E 11.945/09 

AFASTADA. ADINS Nº 4.627 E 4.350 JULGADAS IMPROCEDENTES PELO 

PLENÁRIO DO C.STF. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE DEVE SER PAGA 

PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 474 DO STJ. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. 

LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE INEXISTE DANO PATRIMONIAL 

FÍSICO SEQUELAR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA 

COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 

COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA 

340/06. INADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA DATA DO EVENTO 

DANOSO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS 

REPETITIVOS, JULGAMENTO DA QUESTÃO PELO C. STJ. RESP. 

1.483.620/SC. MORA DA SEGURADORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA RÉ. CABIMENTO (ART. 85, 

§ 11, DO CPC). Apelação improvida, com determinação. (Processo 

1003261-10.2015.8.26.0590; Orgão Julgador: 34ª Câmara de Direito 

Privado; Relator: Cristina Zucchi; Publicação: 18/12/2017; Julgamento: 18 

de Dezembro de 2017). Por tanto, incabível a presente alegação da parte 

autora, de forma que a indenização deverá ser paga proporcional ao grau 

de invalidez, conforme dispõe a súmula 474 do STJ. Da imprescimbilidade 

de produção de prova pericial e não comprovação do nexo causal: Aduz a 

requerida ser imprescindível a apresentação de laudo público, conclusivo 
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da lesão, quantificando/graduando as supostas lesões suportadas pela 

autora em razão do acidente de trânsito, para correto enquadramento na 

Tabela de Danos Pessoais, anexa a Lei n.º 6.194/74. No caso em apreço, 

verifico que houve a realização de perícia, estando o laudo juntado aos 

autos (ID nº 14221406), o qual atesta o grau de debilidade que o 

requerente está acometido. Outrossim, a parte requerida alega que o 

boletim de ocorrência é documento imprecindível para propositura da ação 

e que o boletim de ocorrência comunicado pela própria parte à Autoridade 

Policial, posteriormente ao acidente, não possui a mesma força probante 

do que aquele lavrado pela referida Autoridade Policial. O relatório de 

ocorrência do SAMU e prontuário de atendimento médico (ID nº 

10877396), que identificam a vítima e estão devidamente registrados no 

órgãos competentes, com assinatura do responsavel, gozam de 

presunção de veracidade. Ressalto, ainda, que o boletim de ocorrência 

não é documento indispensável para comprovação do dano causado, 

inclusive é o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA 

DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA 

– POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - 

PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem 

outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. 2. Os 

honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não 

devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 00196169320168110041 

47517/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 07/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 09/06/2017). Dos Valores da Indenização: O seguro 

DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é cabível a indenização: 

a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A autora alega, 

inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, pois o acidente 

que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu 

art. 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A parte autora comprovou o acidente automobilístico 

pelo relatório de ocorrência do SAMU, prontuário de atendimento e demais 

documento médicos (ID nº 10877396) e perícia médica (ID nº 14221406). 

No caso dos autos, o laudo pericial apontou a existência de nexo causal 

entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em invalidez 

média (50%) em joelho direito (25%). A lei não exige que para receber o 

seguro DPVAT o segurado tenha que comprovar o acidente com um 

documento específico; apenas diz que deve haver simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa. Provada a invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação 

médica, caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que 

impõe o pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser 

realizado de acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor 

da indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda naõ é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Da Inaplicabilidade da Teoria da Inversão do Ônus da Prova Sustenta 

que, não merece acolhimento da pretensão da parte autora para aplicação 

da Teoria do ônus da inversão da prova, tendo em vista que o Código de 

Processo Civil mantém a atual distribuição do ônus probatório ao autor 

quanto ao fato constitutivo de seu próprio direito. No entanto, dispõe o §1º 

do artigo 373 do Código de Processo Civil que: “Nos casos previstos em lei 

ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em tela, reconheco a 

hipossuficiência financeira da requerente, uma vez que esta é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. Neste sentido, segue jurisprudência: 

CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS 

A Ç Õ E S  D E  C O B R A N Ç A  D E  I N D E N I Z A Ç Ã O 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Assim, mostra-se impossível ou de difícil consecução à autora o 

pagamento dos honorários periciais, razão pela qual, viável a inverção do 

ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da 

prova. Da Impossibilidade da Incidência de Correção Monetária a Partir da 

MP 340/06: Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o 

quantum indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao 

salário mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o 

valor seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 

2006, quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente 

convertida na Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em 

R$ 13.500,00. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso 

repetitivo de que a correção monetária incide da data do evento danoso 

(recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi 

reafirmado na Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 
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monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Ainda, conforme entendimento 

sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo e posteriormente 

Sumulado, os juros moratórios incidirão desde a citação, conforme 

enunciado nº 426 da Súmula do STJ. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR a Seguradora Líder dos 

Consórcios de Seguro Dpvat S/A ao pagamento da indenização securitária 

por invalidez permanente – DPVAT parte autora MARSAL JOSE DE 

SOUZA, no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), acrescido de juros moratóriosde 1% desde a 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da 

indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ante o 

requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.000,00 (mil 

reais), em consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, e artigo 86, 

paragrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 08 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003100-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESSUMILA ALVES DE CASTRO - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003100-22.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: 

DESSUMILA ALVES DE CASTRO - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por LUCIA PANDOLFO em desfavor de DESSUMILA 

ALVES DE CASTRO, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

15132793, foi indeferido o pedido de justiça gratuita e determinada a 

intimação da parte requerente para comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, em 15 (quinze) dias, que intimada, 

não se manifestou, conforme certidão (ID nº 16408250). É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Analisando os autos, denota-se que foi 

oportunizado à parte exequente emendar a inicial, a fim de que 

preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem que 

fossem atendidas na íntegra as determinações. Diante de tal hipótese, 

assim dispõe o artigo 290 do Código de Processe Civil: “Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias”. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil: O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Nesse sentido, vejamos os 

ensinamentos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT, no Capítulo 2, Seção 14, in litteris: “2.14.2 - A taxa judiciária 

e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da 

inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto 

nos casos previstos em lei. 2.14.2.1 - Não havendo preparo no prazo de 

30 (trinta) dias, o fato será certificado pela escrivania, cancelando-se a 

distribuição sem necessidade de despacho. Para esta finalidade, as 

petições serão encaminhadas ao distribuidor. 2.14.2.2 - Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes de se cancelar a 

distribuição, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. 

2.14.2.3 - O prazo a que alude o item 1 desta norma (2.14.2.1) será 

contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei”. Sobre o tema, vejamos 

os valorosos dizeres do Juiz Federal Iran Velasco Nascimento: 

“Primeiramente observa-se que ao determinar o cancelamento da 

distribuição, como consequência dessa inadimplência, esse comando legal 

também deixa claro, que o recolhimento das custas iniciais é um 

pressuposto processual objetivo de existência do processo, vez que o 

cancelamento da distribuição implica no seu extermínio ab ovo, impedindo, 

ipso facto, que o juízo a quem tenha sido feita a distribuição cancelada 

possa proferir qualquer outro julgamento, quer de natureza formal ou de 

mérito”. Destarte, inviabilizada a segura prestação jurisdicional por culpa 

da parte autora, impõe-se seja rejeitada a inicial. Ante o exposto, em 

conformidade como o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo códex. Sem custas e honorários, visto que na hipótese 

houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação. Certificado o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006729-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANY RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006729-04.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JULIANY RODRIGUES DA 

COSTA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INAUDITA ALTERA PARTE 

proposta por JULIANY RODRIGUES DA COSTA em face de BV 

FINANCEIRA.S.A, ambos devidamente qualificados nos autos No ID 

16304511, a parte requerente pugnou pela desistência na ação e a 

extinção do processo. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerente informa o desinteresse no 

prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios, uma vez que não se formou o 

contraditório. Determino o cancelamento da audiência de conciliação 

designada. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135991 Nr: 7551-49.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS WEBER TON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCILO ROQUE CHAPARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:14537/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MONICA MANOELA DIOZ SENA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 71262 Nr: 3576-58.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA, MARIA SARMENTO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar carta precatória para as devidas 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167110 Nr: 3762-71.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE LAZARI, LENIR CECHIN LAZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69262 Nr: 1570-78.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sestílio Segundo Frison, PAVEL KUZNETSOV, MOACIR 

ANTÔNIO TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para manifestar sobre os embargos de declaração, fls. 430/433, no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127829 Nr: 781-40.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, bem como providenciar o pagamento a 

complementação da diligência cotada pelo oficial de Justiça no valor de R$ 

2.847,90 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), 

conforme dispõe o provimento 007/2017 – CGJ, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147135 Nr: 3083-08.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DEWES, MONICA GALBIERI DEWES, 

NILZA TEREZA D'AMORIN GALBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA, VILSON 

PAULO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:MT/18156-A, JAQUELYNE MARTINS CAETANO - OAB:OAB/GO 

37.136, RUBENS CRUNIVEL RODRIGUES - OAB:32.468-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

comparecerem na sede da Fazenda Talismã, no dia 18 de dezembro de 

2018, às 09:00 horas, para início da prova pericial, tudo conforme as 

informações de fls. 284/285.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120664 Nr: 3150-41.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT

 Vistos. Sai o advogado da parte autora intimado para se manifestar sobre 

petição de fl. 84. Após, concluso. Cumpra-se. Nada mais havendo, 

encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161928 Nr: 1213-88.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR GOMES DA NEIVA - 

OAB:29261/GO, FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA - OAB:24530/GO

 Vistos. Defiro o pedido de juntada de carta de preposição e 

substabelecimento da parte requerida, bem como prazo de 05 (cinco) dias 

para juntada de substabelecimento da parte requerente. Aguarde-se o 

retorno das Cartas Precatórias e, após, desse vista as partes para 

apresentação de memoriais finais, no prazo legal. Nada mais havendo, 

encerro o presente. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006983-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006983-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, 

oportuno consignar que é desnecessária a designação de audiência 

conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, bem 

como o Ofício Circular nº 01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo 

por bem determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 
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advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 19/02/2018 às 13:50. 

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo, as quais deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007033-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ SARTORI BARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007033-03.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: INEZ SARTORI BARDINI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA CUMULADO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por INEZ SARTORI BARDINI em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide 

em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do 

pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 19/02/2019 às 14:30. Determino o comparecimento 

pessoal da parte autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e 

advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo 

Civil. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo, as quais deverão ser arroladas no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte. Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta 

Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de 

Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000339-86.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RIBEIRO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000339-86.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 10 dias, 

manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste/MT, 29 de novembro 

de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000600-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PACCE NETO OAB - MT0018724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000600-51.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 10 dias, 

se manifestarem sobre o laudo pericial. Primavera do Leste/MT, 29 de 

novembro de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000682-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA VALERIA ROSA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000682-82.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 10 dias, 

se manifestarem sobre o laudo pericial. Primavera do Leste/MT, 29 de 

novembro de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000801-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. G. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO OAB - MT11131/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA RAMBO OAB - MT0008645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000801-43.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 10 dias, 

se manifestarem sobre o laudo pericial. Primavera do Leste/MT, 29 de 

novembro de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000003-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000003-48.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 10 dias, 

se manifestarem sobre o laudo pericial. Primavera do Leste/MT, 29 de 

novembro de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000868-08.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELIA ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000868-08.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 10 dias, 

se manifestarem sobre o laudo pericial. Primavera do Leste/MT, 29 de 

novembro de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003842-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MAURO DE JESUS MERIGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE OAB - MT0008869A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003842-81.2017.8.11.0037 Certifico 

que, por equívoco desta Secretaria, o Alvará Eletrônico nº. 

456548-7/2018, no valor de R$ 6.658,33 (seis mil e seiscentos e cinquenta 

e oito reais e trinta e três centavos), foi liberado para a empresa 

QUALYCARE, quando deveria ter sido liberado para a empresa K.I. 

Caetano. Assim, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a empresa 

QUALYCARE, através de sua Advogada, para proceder a devolução do 

valor recebido, equivocadamente, através de Emissão de Guia Pública 

(SISCONDJ), no prazo de 05 (cinco) dias. Primavera do Leste - MT, 29 de 

novembro de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007812-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HERNANDES DA SILVA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA SILVA REGIANE OAB - PR79987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1007812-55.2018.8.11.0037 IMPETRANTE: THIAGO 

HERNANDES DA SILVA - ME IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono este feito 

com a finalidade de intimar o exequente para providenciar o pagamento da 

diligência para cumprimento do Mandado recolhendo-a através da Central 

de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desde que 

referentes ao mesmo processo. Em caso de complementação de 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Primavera do 

Leste/MT, 29 de novembro de 2018 Documento assinado digitalmente Lei 

nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007661-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON RIBEIRO DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto De Previdencia Social Dos Servidores Publicos Municipais De 

Primavera Do Leste - Imprev (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007661-89.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ANILTON RIBEIRO DE BRITO RÉU: INSTITUTO DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO 

LESTE - IMPREV Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por ANILTON RIBEIRO DE 

BRITO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material quanto a 

união estável alegada, não há prova cabal do direito da parte requerente a 

receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior efetividade à 

jurisdição, entendo por bem determinar a citação do requerido para 

contestar a inicial, com as advertências de legais, bem como sua intimação 

para comparecer à audiência de instrução, a qual designo para o dia 

19/02/2019 às 15h50min. Determino o comparecimento pessoal da parte 

autora para, caso necessário, prestar depoimento pessoal, intimando-a e 

advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo 

Civil. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo, as quais deverão ser arroladas no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte. Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta 

Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de 

Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018. Myrian Pavan 
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Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131728 Nr: 4182-47.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO FUNKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do Mandado, 

recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

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

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19997 Nr: 1798-34.2002.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MACIEL - 

OAB:7301 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do Mandado, 

recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

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

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35154 Nr: 3168-43.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTH PEREIRA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188/MT, SILVANA DA SILVA 

TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833

 Processo nº 3168-43.2005.811.0037 (Código 35154)

 Vistos.

Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerente promova a 

habilitação dos herdeiros.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144524 Nr: 1822-08.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE RAMOS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1822-08.2015.811.0037 (Código 144524)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131674 Nr: 4136-58.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4136-58.2014.811.0037 (Código 131674)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 40 e determino a suspensão do feito pelo 

período de 11 (onze) meses.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.
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Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150039 Nr: 4427-24.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI BARONAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4427-24.2015.811.0037 (Código 150039)

Vistos.

Excepcionalmente, DEFIRO o pedido de transferência do valor bloqueado, 

devendo a nota fiscal ser juntada nos autos após a realização da 

consulta, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias.

Desse modo, proceda-se a transferência do valor ao Dr. Luiz Alberto 

Mariano, cujos dados se encontram à fl. 115, devendo a parte autora ser 

intimada para agendar a consulta.

Intime-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136169 Nr: 7708-22.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALCELIO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 7708-22.2014.811.0037 (Código 136169)

Vistos.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132539 Nr: 4822-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4822-50.2014.811.0037 (Código 132539)

Vistos.

Proceda-se ao cumprimento integral do despacho de fl. 114, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146283 Nr: 2672-62.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D 

AVILA - OAB:14063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2672-62.2015.8.11.0037 (Código nº 146283)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por REGINALDO 

RODRIGUES DA SILVA, aduzindo, em síntese, a existência de contradição 

na sentença de fls. 153/154, visto que foi julgada procedente a ação, 

condenando o requerido ao pagamento de honorários, bem como arbitrou 

honorários em favor do advogado público.

Assim, requer o suprimento da contradição apontada para o fim de ser 

revogada a parte referente aos honorários advocatícios em favor do 

advogado público.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de contradição a sentença objurgada, já que a sentença de 

fls. 153/154 julgou procedente o pedido inicial, de modo que os honorários 

são devidos pelo requerido.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição da sentença e 

REVOGAR o parágrafo que diz “ainda, arbitro honorários em favor do 

advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos 

termos do artigo 85, §§3º e 19º, do Código de Processo Civil”.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105069 Nr: 4059-54.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº 4059-54.2011.811.0037 (Código 105069)

Vistos.

Considerando o decurso do prazo do pedido de suspensão, intime-se a 

parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar o indeferimento 

no requerimento administrativo.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56126 Nr: 3674-14.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR RENATO GHISLENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 Processo nº: 3674-14.2008.811.0037 (Código 56126)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por CESAR 

RENATO GHISLENI aduzindo, em síntese, a existência de omissão na 

sentença de fl. 113, visto que condenou o executado em honorários 

advocatícios. No entanto, alega que aderiu ao Programa Especial de 

Regularização Tributária e que se encontra desobrigado de honorários 

advocatícios.

Devidamente intimada, a UNIÃO não se opôs ao requerimento formulado 

pelo executado, oportunidade em que concordou com a não condenação 

em honorários advocatícios (fls. 117/118).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que o Programa supramencionado (PERT) isenta/reduz os encargos 

referentes aos honorários advocatícios, conforme disposto na Lei nº 

13.496/2017.

Não obstante, o próprio exequente concorda com a isenção do executado 

em relação aos honorários sucumbenciais, de modo que os Embargos 

devem ser acolhidos.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a contradição na sentença de fl. 

113, fazendo constar:

“(...)

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios em 

virtude da sua adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária 

(PERT), nos termos da Lei nº 13.496/2017 (...)”.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e cumpra-se integralmente a 

sentença retro.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39243 Nr: 1640-37.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO AGRO COMERCIAL LTDA, LUIZ 

CASSIANO, MAILA ALETÉA ZANATTA CASSIANO OURIVES, RODRIGO 

LUIZ ZANATTA CASSIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT

 Processo nº: 1640-37.2006.811.0037 (Código 39243)

Vistos.

Previamente a análise do pedido retro, proceda-se a intimação da parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do 

processo de compensação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41136 Nr: 3624-56.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.M. ROSSATO, VILSO MAZZIN ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 Processo nº 3624-56.2006.811.0037 (Código 41136)

Vistos.

Sobre a petição e documentos de fls. 104/123, diga a parte exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127012 Nr: 9545-49.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE FATIMA DE CARVALHO BERVIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9545-49.2013.811.0037 (Código 127012)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contábeis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195055 Nr: 6353-69.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLOBOALDO DOS SANTOS LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6353-69.2017.811.0037 (Código 195055)

Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133615 Nr: 5694-65.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL MARTINS DE ALBUQUERQUE, JOANA 

SOUZA QUINTEIRO, ZELIA DE FATIMA LOPES, JOSILENE ROSA DE 

MORAES, ELIZABETE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5694-65.2014.811.0037 (Código 133615)

Vistos.

Considerando que a parte autora efetuou a distribuição do cumprimento de 

sentença no PJe, nos termos da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril 

de 2018, a qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª 

e 2ª instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determino o 

prosseguimento da ação nos autos de nº 1007147-39.2018.8.11.0037, no 

referido sistema.

Deste modo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60364 Nr: 177-55.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU JOÃO VEIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 177-55.2009.811.0037 (Código 60364)

Vistos.

Sobre a impugnação à execução e documentos de fls. 236/246, diga a 

parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133115 Nr: 5292-81.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONGHI MOREIRA & LONGHI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Processo nº: 5292-81.2014.811.0037 (Código 133115)

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela UNIÃO-FAZENDA 

NACIONAL em face de LONGHI MOREIRA & LONGHI LTDA-ME, em que se 

pugna pelo redirecionamento da execução em face da sócia 

administradora KATIA ESTELA LONGHI MOREIRA, bem como por sua 

citação.

Compulsando os autos, verifico que o pleito do exequente não merece 

acolhimento, vez que o nome da pessoa indicada pelo exequente como 

sócia não consta na certidão de dívida ativa.

É entendimento pacífico pelo Superior Tribunal de Justiça que a inclusão 

do sócio da pessoa jurídica executada no polo passivo da execução 

necessita que estes estejam indicados na certidão de dívida ativa.

Nessa toada:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EX-SÓCIO 

ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE ANÔNIMA FALIDA. QUALIFICAÇÃO 

COMO CORRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ATO DE 

INSCRIÇÃO PLENAMENTE VINCULADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E 

VERACIDADE. 1. O nome do sócio constante da Certidão de Dívida Ativa 

não necessita estar acompanhado da qual i f icação de 

corresponsável/codevedor para permitir sua inclusão no polo passivo da 

execução fiscal, pois, além de essa condição dever ser aferida no prévio 

processo administrativo, a autoridade fiscal, sob pena de 

responsabilização, não tem discricionariedade quanto aos elementos a 

serem inseridos no ato de inscrição, visto que a respectiva atividade é 

plenamente vinculada. 2. Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no 

julgamento do REsp 1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas 

contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele 

incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática 

de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos'". 3. "O sujeito passivo, acusado ou interessado" (art. 203 do 

CTN) deve ter sempre a seu alcance o processo administrativo 

correspondente à inscrição em dívida ativa, conforme disposição do art. 

41 da Lei n. 6.830/1980, o que lhe oportuniza o desenvolvimento do 

contraditório e a aferição da regularidade do cumprimento dos requisitos 

de validade da Certidão de Dívida Ativa. 4. Hipótese em que, em razão de o 

nome de ex-administrador de sociedade anônima (VASP S.A.) constar da 

Certidão de Dívida Ativa, mesmo sem a qualificação de corresponsável, é 

dele o ônus de afastamento da presunção de legitimidade e veracidade 

desse documento. 5. Recurso especial provido. (STJ – REsp: 1604672 ES 

2016/0006788-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 

21/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017).

Destarte, indefiro o pedido de inclusão da sócia no polo passivo da 

execução, uma vez que não consta na certidão de dívida ativa como 

codevedora.

Assim, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007661-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON RIBEIRO DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto De Previdencia Social Dos Servidores Publicos Municipais De 

Primavera Do Leste - Imprev (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007661-89.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ANILTON RIBEIRO DE BRITO RÉU: INSTITUTO DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO 

LESTE - IMPREV Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por ANILTON RIBEIRO DE 

BRITO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 
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De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material quanto a 

união estável alegada, não há prova cabal do direito da parte requerente a 

receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior efetividade à 

jurisdição, entendo por bem determinar a citação do requerido para 

contestar a inicial, com as advertências de legais, bem como sua intimação 

para comparecer à audiência de instrução, a qual designo para o dia 

19/02/2019 às 15h50min. Determino o comparecimento pessoal da parte 

autora para, caso necessário, prestar depoimento pessoal, intimando-a e 

advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo 

Civil. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo, as quais deverão ser arroladas no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte. Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta 

Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de 

Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011955-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Certidão Certifico que, nesta 

data, habilitei o advogado GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI, 

OAB/SC 8.927, como procurador da parte requerida ATIVOS S/A (petição 

id 15942215), para posterior intimação da sentença prolatada. 

PRIMAVERA DO LESTE, 29 de novembro de 2018. SINARA SANTOS 

TERUYA LEAL Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012386-07.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS OAB - MT0012628A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELI PINHEIRO ALVES (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8012386-07.2015.8.11.0037 Promovente: 

WAGNER AUGUSTO BUSS Promovido: JUCELI PINHEIRO ALVES Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por WAGNER AUGUSTO BUSS em 

face de JUCELI PINHEIRO ALVES. Analisando-se os autos, verifica-se que 

o requerente foi intimado para se manifestar quanto a correspondência 

devolvida e requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, entretanto se mantém inerte até a presente data. Assim, deve o 

processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 

485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o autor não 

promoveu as diligências necessárias para preenchimento dos 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem 

como se manteve inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 19 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001666-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN WEBBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNATAN WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (EXECUTADO)

WELLYNGTON BARROS DA COSTA (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1001666-32.2017.8.11.0037 Promovente: 

CRISTIAN WEBBER Promovido: JOHNNATAN WILLIAM DE OLIVEIRA 

BARROS e WELLYNGTON BARROS DA COSTA Vistos e examinados os 

autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação promovida por CRISTIAN WEBBER em face de JOHNNATAN 

WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS e WELLYNGTON BARROS DA COSTA. 

Analisando-se os autos, verifica-se que até o presente momento os réus 

não foram citados, uma vez que a parte autora não informou o endereço 

correto. Cumpre mencionar que a requerente foi intimada para se 

manifestar quanto a carta devolvida e requerer o que entender de direito, 

entretanto se manteve inerte. Assim, deve o processo ser extinto sem 

resolução do mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do 

Código de Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu as 

diligências necessárias para preenchimento dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como se manteve 

inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 27 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011521-81.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para pagar as custas processuais no prazo de cinco 

dias, conforme cálculo id 10109507. Primavera do Leste, 29 de novembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010794-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSA OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para pagar as custas processuais, no prazo de cinco 

dias, conforme cálculo id 10109574. Primavera do Leste, 29 de novembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011060-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LIBERI RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo sujeito a atualização. Primavera 

do Leste, 29 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011465-48.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO BAEL DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HSBC S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo id 10002975 sujeito à alteração. Primavera do Leste, 29 

de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010890-06.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO AIRES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo sujeito à alteração. Primavera do 

Leste, 29 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012224-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE RODRIGUES LUCENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 10603627 sujeito à alteração. 

Primavera do Leste, 29 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011363-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 11215800 sujeito à alteração. 

Primavera do Leste, 29 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011863-92.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIULZA NOGUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 10601732 sujeito à alteração. 

Primavera do Leste, 29 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010549-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA REZENDE DOS ANJOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 11216566 sujeito à alteração. 

Primavera do Leste, 29 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011995-18.2016.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PRADO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 16743084 sujeito à alteração. 

Primavera do Leste, 29 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002064-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VENNILDE CALVARINA CERUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010839-92.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CRISTINA ALVES BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 16770574 sujeito à alteração. 

Primavera do Leste, 29 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011675-02.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEIDE TEREZINHA DAGNESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

, intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar 

o pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor. (calculo em anexo deve 

ser atualizado no ato de pagamento das custas)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-81.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FICSA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO MUNIZ REBELLO OAB - MT0013122S (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 16633039 sujeito à 

atualização. Primavera do Leste, 29 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010334-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RUBIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor. (calculo em anexo deve 

ser atualizado no ato de pagamento das custas)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010942-70.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILSE DE FATIMA BILIATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VIEIRA PINZON OAB - MT0011479A (ADVOGADO(A))

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN OAB - MT18024/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 16774666 sujeito à 

atualização. Primavera do Leste, 29 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012412-05.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHAINY DO NASCIMENTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor. (CALCULO DEVE SER 

ATUALIZADO NO ATO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011411-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 16769880 sujeito à 

atualização. Primavera do Leste, 29 de novembro de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011996-03.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PRADO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo ID 16769322 sujeito à 

atualização. Primavera do Leste, 29 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003501-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MATIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo ID 16768906 sujeito à 

atualização. Primavera do Leste, 29 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010669-23.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL FERREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo ID 16767573 sujeito à 

atualização. Primavera do Leste, 29 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011268-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo ID 16766821 sujeito à 

atualização. Primavera do Leste, 29 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010849-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NIVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor. (O CALCULO DEVE SER 

ATUALIZADO NO ATO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS) BEM COMO, 

INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA , para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 

10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011200-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SILVEIRA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 16766084 sujeito à 

atualização. Primavera do Leste, 29 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007290-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BAIRD KASAKOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que se encontra exíguo o prazo para expedição 

de documentos necessários à realização da audiência agendada pelo 

sistema aos 19/12/2018, às 8h20min, motivo pelo qual, por determinação 

do Exmº. Dr. Eviner Valério, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara desta Comarca 

essa designação restou CANCELADA. Primavera do Leste-MT., 29/11/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010718-35.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

PLUS TALENT - 360 FULL ARTIST AND CONTENT AGENCY (REQUERIDO)

WE LIKE CASA NOTURNA E ENTERTERIMENTO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Primavera 

do Leste Quinta Vara (juizados: Cível/criminal/ da Fazenda Pública e Vara 

Ambiental) CERTIDÃO Certifico a lavratura do Ofício nº 151/2018 porque a 

decisão do Id 13642172 (que serve de ofício) não contém todas as 

informações exigidas pela Instrução Normativa SCA nº 02/2011. Certifico, 

ainda, que registrei o Ofício nº 151/2018 (instrumentalizado com os 

documentos pertinentes elencados no artigo 953 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça-Foro Judicial e no item 2 

da Instrução Normativa retromencionada) como Expediente no Sistema de 

Controle de Informações Administrativas (CIA), sob o nº 
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0734692-60.2018.8.11.0037 (conforme documentos anexados), assim 

como o remeti ao DCA - Departamento de Controle e Arrecadação – SDCR, 

para adoção das providências necessárias à restituição do preparo ao 

beneficiário, pelo departamento apropriado do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso. Diante disso, promovo o arquivamento do 

processo 8010718-35.2014.8.11.0037. Primavera do Leste/MT, 29 de 

novembro de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário 

Sede do juízo e Informações: Rua Benjamin Cerutti, nº 252, Bairro: 

Castelândia, Cidade: Primavera do Leste-MT - CEP: 78.850-000 - Telefone: 

(66) 3500-1100

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UESBREI AMARAL FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001620-09.2018.8.11.0037. REQUERENTE: UESBREI AMARAL 

FERNANDES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, Trata-se da ação cível c/c antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Uesbrei Amaral Fernandes em face de Ativos S/A 

CIA Securitizadora Créditos Financeiros, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a reclamante 

foi surpreendida pela restrição em seu nome no valor de R$1.949,62(um 

mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), 

vinculado ao contrato n°200780597, com vencimento em 06/08/2015. A 

reclamante solicitou o contrato de prestação de serviços através de 

notificação extrajudicial, no entanto não obtivera êxito, pois a reclamada 

manteve inerte. Aponta que desconhece o valor em comento, pois não 

possui qualquer vinculo contratual com a mesma. Por fim, a parte 

reclamante requer através da antecipação de tutela de urgência, a 

imediata exclusão da negativação no valor de R$1.949,62,00(...), contrato 

n°200780597, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente 

ação está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da 

Restrição SPC (id. n°12315937), Aviso de Recebimento (id. n°12315905), 

Notificação Extrajudicial (id. n°12315887) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de tutela 

antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de elementos 

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

resultado útil do processo. No presente caso, o requerente menciona que 

não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e também não 

sabia da existência das restrições em seu nome. A respeito, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode 

ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz 

a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária 

deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a 

medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a 

citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Suspenda-se a designação 

da audiência de conciliação. Primavera do Leste-MT, 28 de novembro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000369-53.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCIELE RODRIGUES DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Franciele Rodrigues de 

Arruda em face de Bradesco Cartões S.A, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a requerente 

foi impedida de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial 

em virtude da negativação em seu nome no valor de R$832,09(oitocentos 

e trinta e dois reais e nove centavos). A autora afirma que não recebeu 

notificação em sua residência. Aponta que entrou m contato com a 

requerida para resolver o impasse administrativamente e não obtivera 

êxito. Por fim, a parte reclamante requer através da antecipação de tutela 

de urgência, a imediata exclusão da negativação, até o deslinde desta 

ação. É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Extrato do SPC (id. n°11405338) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de 

tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de 

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

risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o requerente 

menciona que não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e 

também não sabia da existência das restrições em seu nome. A respeito, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A 

antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação 

prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da 

parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar 

ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode 

esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a 

formação do contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em 

momento posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da 

medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Designe-se audiência de Tentativa de 

Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Primavera do Leste-MT, 28 de novembro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011873-39.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SAYURI DA CRUZ OKABE (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8011873-39.2015.8.11.0037 Promovente: 

BRESSAN & CIA LTDA - ME Promovido: ALESSANDRA SAYURI DA CRUZ 

OKABE Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por BRESSAN & 

CIA LTDA – ME em face de ALESSANDRA SAYURI DA CRUZ OKABE. 

Analisando-se os autos, verifica-se que até o presente momento a ré não 

foi citada, uma vez que a parte autora não informou o endereço correto. 

Cumpre mencionar que a requerente foi intimada para indicar endereço 

correto da reclamada, entretanto se manteve inerte. Assim, deve o 

processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 

485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a autora não 

promoveu as diligências necessárias para preenchimento dos 
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pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem 

como se manteve inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 27 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012529-93.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RIBEIRO SANTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO(A))

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA , para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 

10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC. intimo a parte promovente, 

por intermédio de seu advogado, para efetuar o pagamento das custas 

judiciais em que foi condenada, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

execução pela Procuradoria Estadual e cadastro negativo junto ao Cartório 

Distribuidor. (O CALCULO DEVE SER ATUALIZADO NO ATO DE 

PAGAMENTO DAS CUSTAS)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002583-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GONCALVES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1002583-51.2017.8.11.0037 Promovente: 

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP Promovido: FERNANDO 

GONCALVES DO NASCIMENTO Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial promovida por FRANKLIN TIAGO 

ROHR & CIA LTDA - EPP em face de FERNANDO GONCALVES DO 

NASCIMENTO. Analisando-se os autos, verifica-se que a exequente foi 

intimada para indicar objetivamente bens à penhora, entretanto se manteve 

inerte. O parágrafo 4°, do artigo 53, da Lei 9099/95, dispõe que em caso 

de inexistência de bens penhoráveis, o processo será extinto. Vejamos: 

“Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até 

quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo 

Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Na 

presente execução, não foi indicado nenhum bem penhorável, motivo pelo 

qual o processo deve ser extinto, ante a inexistência de bens 

penhoráveis. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. JUIZADOS 

ESPECIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. 1) A alegação do recorrente de que a sentença não 

obedeceu ao disposto no art. 38 da lei 9.099/95 no que tange ao breve 

resumo dos fatos não merece guarida. A sentença ora combatida fora 

proferida em fase de execução, onde não há previsão de realização de 

audiência. Outrossim, o motivo da extinção deste processo encontra-se 

explicitado de forma satisfatória. Preliminar repelida. 2) Verifica-se da 

análise dos autos que o exequente fora intimado no dia 06/11/2015 

(movimento de ordem 58) a indicar bens passíveis de penhora, todavia, 

manteve-se inerte. O Juízo a quo então extinguiu com base no art. 53, § 4º 

da lei 9.099/95, que traz de forma límpida a consequência da inexistência 

de bens passíveis de penhora. Assim, impõe-se a confirmação da 

Sentença. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AP - RI: 

00384730920148030001 AP, Relator: EDUARDO FREIRE CONTRERAS, 

Data de Julgamento: 05/05/2016, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS)” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, conforme art. 53, §4° da Lei 9.099/95 c/c Art. 51, §1° do 

mesmo diploma legal. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 27 de 

novembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 27.11.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004524-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004524-02.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SIMONI NORONHA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, Homologo a desistência da 

presente ação, manifestada pelo(a) requerente (id. n°16479373), para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica disponibilizada. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Primavera do 

Leste/MT, 28 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003121-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS ANJOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003121-95.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROSILENE DOS ANJOS DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Homologo a 

desistência da presente ação, manifestada pelo(a) requerente (id. 

n°15667618), para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica 

disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003118-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS ANJOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003118-43.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROSILENE DOS ANJOS DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Homologo a 

desistência da presente ação, manifestada pelo(a) requerente (id. 

n°1567775), para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica 

disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010211-06.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ CEZAR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONDAINER CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010211-06.2016.8.11.0037 Promovente: 

JOAO LUIZ CEZAR Promovido: ONDAINER CONSTRUTORA LTDA - ME 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por JOAO LUIZ CEZAR em 

face de ONDAINER CONSTRUTORA LTDA - ME. Analisando-se os autos, 

verifica-se que o autor foi intimado para indicar novo endereço do réu, 

entretanto se manteve inerte, o que impossibilitou o prosseguimento do 

feito. Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, 

conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, 

uma vez que o autor não promoveu as diligências necessárias para 

preenchimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo, bem como se manteve inerte por mais de 30 (trinta 

dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 485, incisos III e IV do CPC. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no 

PJE. Primavera do Leste, 27 de novembro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.11.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS ANJOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003120-13.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROSILENE DOS ANJOS DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Homologo a 

desistência da presente ação, manifestada pelo(a) requerente (id. 

n°15673774), para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica 

disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007290-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BAIRD KASAKOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007290-28.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEONARDO BAIRD 

KASAKOFF REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, Trata-se da 

ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c antecipação e tutela de 

urgência pleiteado por Leonardo Baird Kasakoff em face de Tam Linhas 

Aéreas S/A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. 

Alega na petição inicial que o requerente adquiriu três passagens aéreas 

para a cidade de Aracajú, com saída de Campo Grande/MS no dia 

03/04/2018 e retorno no dia 11/04/2018. Relata que sua bagagem foi 

danificada ao retornar da viagem no dia 11/04/2018, conforme relatório de 

Irregularidade de Bagagem (RIB). Afirma que a requerida coletou a mala 

danificada para reparos, no entanto, até o momento, não houve a 

devolução e tampouco satisfação do litígio. Por fim, o autor requer através 

da antecipação de tutela de urgência que a requerida restituição a mala de 

bagagem no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa a ser arbitrado por 

este juízo. É Relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Confirmação da Compra das Passagens(id. 

n°16304758), Relatório de Irregularidade de Bagagens(id. n°16304762), 

Recibo de Coleta (id. n°16304763) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. Do disposto no art. 300 do Código de Processo 

Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da 

medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e o 

fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em que pesem os 

fundamentos do autor e analisando os documentos compreendidos nos 

autos, não vejo presente os requisitos da probabilidade do direito 

invocado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

19/12/2018, às 08h20min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste/MT, 28 de 

novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001657-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001657-36.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELIANE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 

Trata-se da ação cível c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Eliane Maria da Silva em face de Embratel TVSAT Telecomunicações 

LTDA, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega 

na petição inicial que a reclamante foi surpreendida pela restrição em seu 

nome no valor de R$181,52(cento e oitenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos), vinculado ao contrato n°00136320559, com vencimento em 

08/08/2014. A reclamante solicitou o contrato de prestação de serviços 

através de notificação extrajudicial, no entanto não obtivera êxito, pois a 

reclamada manteve inerte. Aponta que desconhece o valor em comento, 

pois não possui qualquer vinculo contratual com a mesma. Por fim, a parte 

reclamante requer através da antecipação de tutela de urgência, a 

imediata exclusão da negativação no valor de R$126,17(...), contrato 

n°0218540222, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente 

ação está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da 

Restrição SPC (id. n°12327296), Aviso de Recebimento (id. n°12327244), 

Notificação Extrajudicial (id. n°12327249) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de tutela 

antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de elementos 

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

resultado útil do processo. No presente caso, o requerente menciona que 

não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e também não 

sabia da existência das restrições em seu nome. A respeito, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode 

ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz 

a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária 

deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a 

medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a 

citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Suspenda-se a designação 

da audiência de conciliação. Primavera do Leste-MT, 28 de novembro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001654-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AIRTON APARECIDO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se da ação cível c/c 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Airton Aparecido da Silva 

em face de Telefônica Brasil S/A, pelos fatos e fundamentos narrados na 

exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a reclamante foi 

surpreendida pela restrição em seu nome no valor de 

R$595,42(quinhentos e noventa e cinco reis e quarenta e dois centavos), 

vinculado ao contrato n°2141251942, com vencimento em 02/07/2015. A 

reclamante solicitou o contrato de prestação de serviços através de 

notificação extrajudicial, no entanto não obtivera êxito, pois a reclamada 

manteve inerte. Aponta que desconhece o valor em comento, pois não 

possui qualquer vinculo contratual com a mesma. Por fim, a parte 

reclamante requer através da antecipação de tutela de urgência, a 

imediata exclusão da negativação no valor de R$595,00(...), contrato 

n°2141251942, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente 

ação está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da 

Restrição SPC (id. n°12326203), Aviso de Recebimento (id. n°12326305), 

Notificação Extrajudicial (id. n°12326264) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de tutela 

antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de elementos 

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

resultado útil do processo. No presente caso, o requerente menciona que 

não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e também não 

sabia da existência das restrições em seu nome. A respeito, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode 

ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz 

a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária 

deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a 

medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a 

citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Suspenda-se a designação 

da audiência de conciliação. Primavera do Leste-MT, 28 de novembro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007056-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER COSTA PARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007056-46.2018.8.11.0037. AUTOR(A): WAGNER COSTA PARDO RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Trata-se da ação de obrigação de fazer 

c/c danos morais c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Wagner Costa Pardo em face de Banco do Brasil S/A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que 

o autor é correntista da requerida Banco do Brasil S/A. Afirma que foi 

impedido de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial em 

virtude da negativação no Bacen na importância de R$789,78(setecentos 

e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos). Aponta que entrou em 

contato com o banco requerido para solucionar o impasse 

administrativamente, no entanto, fora informado pelos prepostos que 

estariam acionando o departamento jurídico do Banco, para que pudesse 

adotar as providencias cabíveis. Todavia, a parte autora relata que até o 

momento seu nome encontra-se incluso no rol dos maus pagadores, pois 

a requerida não providenciou a exclusão da restrição. Relata ainda que a 

requerida descumpriu os termos da sentença dos autos de 

n°8011011-68.2015.8.11.0037 em fase de execução/cumprimento de 

sentença, em tramite neste juízo, pois mesmo após o transito em julgado, 

houve a inclusão de seu nome no cadastro do CADIN/BACEN. Por fim, o 

autor requer através da antecipação de tutela de urgência a imediata 

exclusão da restrição ao crédito no cadastro do Cadin/Bacen, até o 

deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Consulta Bacen (id. 

n°16076170) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. Inicialmente, o autor relata que a requerida descumpriu os termos da 

ação em fase de execução/cumprimento de sentença dos autos 

n°8011011-68.2015.8.11.0037, pois procedeu, mesmo após o transito em 

julgado, a sua inclusão nos órgãos de restrição ao crédito. Acontece que 

naqueles autos, a única discussão equivale ao TED realizado em sua 
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conta corrente no valor de R$1.100,00(um mil e cem reais) de forma 

equivocada, inclusive, confirmado pela Turma Recursal da Capital. Assim, 

resta claro que os fatos destes autos não possui qualquer vinculo com 

aqueles autos e n°8011011-68.2015.8.11.0037. Quanto a restrição ao 

crédito, é evidente que o dano compromete a atividade comercial e o 

consumo em geral, financiado por operações pautadas no crédito. 

Também, em consulta ao extrato expedido em 22/09/2018 pelo Bacen, 

consigno a existência da restrição no valor de R$789,78(setecentos e 

oitenta e nove reais e setenta e oito centavos). Todavia, o mesmo extrato 

não informa a origem da restrição do valor supracitado. Para tanto, a 

exclusão da restrição ao crédito é medida que deve ser imposta, sendo 

perfeitamente cabível a reversão em caso de insucesso da presente 

ação. Até porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento de que a discussão judicial do débito impede a inclusão do 

nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: 

PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir 

seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Posto isso, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência e DETERMINO que suspenda imediatamente o nome da 

parte requerente Wagner Costa Pardo, portador do CPF 615.563.191-34 e 

RG n°681957/MT, Data-Base 2018-08, prejuízo no valor de R$789,78(...), 

do órgão CADIN/BACEN, devendo ser requisitado a providência 

diretamente ao órgão supracitado. Designe-se audiência de Tentativa de 

Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício, inclusive com o objetivo de suspender a restrição 

diretamente no CADIN/BACEN. Primavera do Leste-MT, 28 de novembro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JUNIOR DE LARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLY DIAS MASSONI OAB - MT0015458A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

8010059-55.2016.8.11.0037 Polo Ativo: SERGIO JUNIOR DE LARA DE 

OLIVEIRA Polo Passivo: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte autora que 

participou de um grupo de consórcio onde quitou algumas parcelas e foi 

contemplado no consorcio pela modalidade de lance, pagou R$ 16.790,00 

(dezesseis mil e setecentos e noventa reais), porém, não recebeu o 

automóvel ou carta de credito do valor de R$ 37.520,000 (trinta e sete mil e 

quinhentos e vinte reais). Tendo em vista que o requerente não recebeu o 

bem contemplado, tampouco recebeu o estorno do valor pago a título de 

lance, apesar de requerido, requer ao final a restituição das parcelas 

pagas sem penalidade e condenação da requerida em danos morais. 

Alega a parte requerida que em relação a não contemplação da parte 

autora, a reclamada não cometeu nenhum ato ilícito, tendo em vista que 

como bem ressaltado na exordial, a contemplação estaria sujeita a análise 

da administradora, que considerando que na época da análise o 

reclamante possuía restrição creditícias junto a empresa SKY, motivo que 

culminou na negativa em fornecer o crédito para aquisição do veículo. Com 

relação ao pedido de estorno realizado pelo autor, impende destacar que 

na data de 17/11/2015, o mesmo foi informado que não constava nos 

registros a recepção dos documentos necessários para realização do 

processo de estorno, que na data de 09/12/2015 e 10/12/2015, o autor 

ficou ciente do não recebimento da documentação necessária. Diz que as 

demais parcelas pagas ao consórcio, deverão ser devolvidas após o 

encerramento do grupo, para não gerar prejuízos a este. Decido. É 

incontroverso nos autos que os litigantes mantiveram relação comercial 

através de um contrato de consórcio, onde a parte autora realizou lance 

que foi contemplado e devidamente quitado. É patente também que 

houveram negativas de concessão de carta de crédito e ressarcimento do 

lance ofertado e pago. A parte reclamante acionou o Poder Judiciário 

acervando que a parte reclamada deu causa a ruptura contratual diante 

da não concessão da carta de crédito e negativa de ressarcimento, por 

isso, faz jus ao ressarcimento de todos os valores pagos sem nenhum 

desconto, bem como indenização de cunho moral. A negativa de 

concessão da carta de crédito por parte da reclamada, com apoio em 

parâmetros internos e contratuais prévios, coloca-se no campo do 

exercício regular de direito, não criando intrinsicamente ensejo à obrigação 

de fazer ou remunerar. A concessão do crédito é uma liberalidade, e não 

uma obrigação, posto que, é ato discricionário do fornecedor, e, sua 

recusa por si só não dá azo a indenização moral. A respeito do não 

cumprimento da liminar, tenho que a divergência de valores e índice de 

atualização monetária utilizada pelos litigante, não é suficiente para 

culminar a aplicação da multa arbitrada ab initio, a diferença dos valores 

discutidos é irrisória diante do valor depositado a título de ressarcimento, 

todavia, é indiscutível que a parte reclamante buscou a parte reclamada 

administrativamente para ressarcir os valores, inclusive comprovou envio 

de documentação através dos correios, porém, o estorno só ocorreu por 

força de liminar. A cobrança e retenção indevida de valores do 

consumidor, mesmo após insistente tentativa de resolução pacifica é 

capaz de gerar obrigação de indenizar, situação vivenciada na demanda 

discutida. No que pertine a taxa de administração cobrada nas parcelas já 

pagas, as administradoras de consórcios gozam da liberdade de fixá-las, 

em harmonia com orientação do Banco Central. Contudo, confere-se ao 

Judiciário o poder de mitigar a cobrança em tela, de molde a adequá-la 

segundo parâmetros de razoabilidade, sob pena de permitir-se indevido e 

censurável locupletamento, já que destina exclusivamente à remuneração 

pelos serviços prestados. Construção jurisprudencial predominante 

inclina-se em fixar o percentual de 10% como referencial salutar e 

satisfatório para fazer frente à justa compensação pelos serviços. É por 

essa premissa entendo em parte escorreita o pedido elencado na exordial, 

tendo em vista que foi cobrado do Reclamante muito mais que 10% (dez 

por cento), o que demonstra demasiadamente excessivo. Logo, a taxa de 

administração não pode exceder o teto máximo de 10% (dez por cento) 

previsto no artigo 42, caput, do Decreto nº 70.951/72, que regulamentou a 

Lei nº 5.768/71, tratando-se de cláusula nula de pleno direito, cognoscível 

até mesmo de ofício. Por conseguinte, deve ser descontado do valor a ser 

restituído, o que foi pago a título de taxa de administração, no percentual 

de 10% (dez por cento), que representa o pagamento dos serviços 

prestados pela administradora, e ainda, o valor referente ao seguro, se 

houver. Isso posto, julgo parcialmente procedente com resolução do mérito 

os pedidos elencados na exordial para: - Condenar a parte reclamada a 

restituir a parte reclamante as parcelas pagas, deduzindo-se o valor da 

taxa de administração no percentual de 10% (dez por cento), que cabe à 

parte reclamada; - Condenar a reclamada ao pagamento de indenização 

de cunho moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O valor deverá ser 
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corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde o 

arbitramento. - Determinar a liberação dos valores depositados nestes 

autos até seu exaurimento em favor da parte reclamante caso existam. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste, 28 

de novembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste-MT, 28 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011423-33.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011423-33.2014.8.11.0037. REQUERENTE: ROSANE FATIMA RODRIGUES 

CADOR REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Primavera 

do Leste, alegando que houve omissão e obscuridade na sentença 

proferida (Id 13912687), porque não houve manifestação específica sobre 

quais pedidos foram deferidos e quais foram indeferidos ao longo do 

processo. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração 

constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC Art. 1.022). Segundo Humberto 

Theodoro Junior: "Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal" (Curso de Processo Civil, 

VOL.I). Apesar de ser possível, pela mera leitura integral do processo, 

saber quais foram os pedidos deferidos e indeferidos ao longo destes 

quatro anos em que o processo tramita, verifico que houve omissão e 

obscuridade na sentença por não apresentar especificamente quais os 

pedidos foram deferidos e indeferidos. Pelo exposto, com fundamento no 

artigo 27 da Lei 12153/2009 c/c art. 48 da Lei 9.009/95 e art. 1022 e ss do 

NCPC, CONHEÇO os presentes embargos de declaração, pois também 

tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para retificar a 

Sentença ora embargada, especificando na sua parte dispositiva quais 

liminares foram ratificadas pela sentença: · Liminar id (3648370) “DEFIRO a 

antecipação da tutela pleiteada na inicial, em favor de ROSANE FATIMA 

RODRIGUES CADOR (qualificada na petição inicial),para cominar ao 

requerido, Município de Primavera do Leste, obrigação de fazer, 

consistente em adotar, no prazo de 20 (vinte) dias, todas as providências 

para realização dos procedimentos indicados, a seguir transcritos (na 

ordem indicada na exordial e na petição do evento 45): 1.1) TC DO 

CRANIO COM CONTRASTE. 1.2) TC COLUNA CERVICAL, e na sequência 

deste, deve ser realizada a RESSSONÂNCIA MAGNÉTICA. 1.3) 

ELETRONEUROMIOGRAFIA. 1.4) RAIO X DA COLUNA CERVICAL: AP + 

LATERAL + T.O OU FLEXÃO. 1.5) RAIO X DA COLUNA CERVICAL: AP + 

LATERAL +T.O + OBLÍQUAS. · Liminar id (3648441) “DEFIRO a tutela 

antecipada complementar requerida nos eventos 121 e 124 e, via de 

consequência, determino ao requerido, Município de Primavera do Leste, 

obrigação de fazer, consistente em adotar as providências necessárias 

para realização do exame de ressonância magnética do cotovelo e 

ressonância magnética do ombro; após, consulta com neurocirurgião; além 

da realização de sessões de fisioterapia, em favor de Rosane Fatima 

Rodrigues Cador, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Ainda, caso não tenha condições de prestar o serviço, faculto-lhe 

indicar outro fornecedor, no mesmo prazo, com custo menor que o 

apresentado nos autos (indicação de preços no evento 135), que é de R$ 

700,00 (...), para cada ressonância; R$ 350,00 (...), para a consulta com 

neurocirurgião; R$ 80,00 (...), para cada sessão de fisioterapia, sob pena 

de sequestro de verbas públicas para aquisição no setor privado (art. 

461, §5º, do CPC)”. · Liminar id (3648479) “DEFIRO a tutela antecipada 

complementar incidental em favor de ROSANE FÁTIMA RODRIGUES 

CADOR (qualificado(a) nos autos do processo), para cominar ao(s) 

requerido(s) obrigação de adotar todas as providências necessárias para 

: 1) Disponibilizar consulta de retorno ao médico neurocirurgião; 2) 

Disponibilizar consulta com ortopedista especialista em ombro; 3) 

Disponibilizar sessões de pilates, à razão de 2 (duas) sessões por 

semana , adotando-se como base o controle de frequência juntado no 

evento 162 (repetido no evento 168), onde parte das sessões de 

fisioterapia foi realizada 2 (duas) vezes por semana; 4) Disponibilizar 

consulta com neurocirurgião especialista na glândula hipófise; 5) 

Dispensar o medicamento Cloridrato de Sertralina 50 mg, 60 comprimidos, 

conforme a prescrição médica”. · Liminar id (3648532) “DEFIRO a tutela 

complementar em relação ao novo pedido e, via de consequência, 

determino ao requerido, Município de Primavera do Leste/MT, a obrigação 

de adotar as providências necessárias para disponibilizar uma consulta 

com reumatologista à autora, no prazo de 10 (dez) dias , sob pena de 

sequestro de verbas públicas para aquisição no setor privado (artigo 297 

do novo CPC)”. · Liminar id (3648582) “Defiro os pedidos da reclamante e 

determino ao Município, por intermédio da Secretaria de Saúde: a) 

providencie com a urgência necessária passagem de ida e volta, não só 

para a paciente, mas também para seu acompanhante, SOB PENA DE 

MULTA QUE FIXO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). b) providencie, 

urgentemente, no prazo de 05 (cinco) dias, agendamento de retorno com o 

médico reumatologista, para apresentação dos exames realizados a fim de 

se obter diagnóstico sobre a situação da paciente, SOB PENA DE MULTA 

QUE FIXO EM R$ 1.000,00 (mil reais)”. · Liminar id (3648610) “DEFIRIR a 

tutela complementar em relação a esse novo pedido e, via de 

consequência, determinar ao requerido, Município de Primavera do 

Leste/MT, a obrigação de adotar as providências necessárias para 

disponibilizar uma ressonância magnética da hipófise, bem como a 

providenciar o respectivo retorno com o médico especialista em hipófise , 

no prazo total de 20 (vinte) dias , sob pena de sequestro de verbas 

públicas para aquisição no setor privado, para o exame, e multa no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), esta para o retorno da consulta”. “DEFERIR 

a tutela complementar em relação a esse novo pedido e, via de 

consequência, determinar ao requerido, Município de Primavera do 

Leste/MT, a dispensação dos medicamentos Hidroxicloroquina 250mg, 

Meloxican 15mg, Prednisona 2,5mg, Famotidina 20 mg e Lyrica 75mg, 

observando-se o seu princípio ativo,pelos respectivos genéricos, para 

aqueles que possuem tal linha de produtos comercializada, a ser cumprida 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas 

para aquisição no setor privado, cujos orçamentos, em caso de eventual 

não cumprimento, também deverão pautar-se pela medicação genérica”. 

Por inúmeras vezes fora solicitado nos autos que a parte autora 

apresentasse as notas fiscais referentes aos procedimentos realizados, 

porém somente foram anexadas as seguintes notas: · Nota Fiscal n. 21867 

- valor R$ 450,00 - Id n. 3648599; · Nota Fiscal n. 20152 - valor R$ 200,00 - 

Id n. 3648596; · Nota Fiscal n. 21868 - valor R$ 100,00 - Id n. 3648596; · 

Nota Fiscal n. 000.002.302 - valor R$ 91,78 - Id n. 3648590. Tendo em 

vista a ausência das demais notas fiscais, requisite-se diretamente dos 

fornecedores respectivos as notas fiscais faltantes nestes autos, 

comprobatórias dos serviços contratados, com prazo de 5 (cinco) dias 

para resposta, sob pena de responsabilidade, esclarecendo-se que já 

houve o pagamento e ainda não se prestou contas no processo. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes do processo. Primavera do Leste, 28 de Novembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 157 de 545



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35460 Nr: 3507-02.2005.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miro Agostinho das Neves - 

OAB:OAB-MT 12818

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 28 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 98/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 Considerando que a servidora Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti, 

matrícula 9041, Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível, estará 

de atestado médico nos dias 28, 29 e 30/11/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Marciléia Capitanio Muller de Souza 

(matrícula 11470) – Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível, nos dias 28, 29 e 30/11/2018, 

durante o afastamento da titular.

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

 Sorriso/MT, 28 de novembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 98/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 Considerando que a servidora Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti, 

matrícula 9041, Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível, estará 

de atestado médico nos dias 28, 29 e 30/11/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Marciléia Capitanio Muller de Souza 

(matrícula 11470) – Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível, nos dias 28, 29 e 30/11/2018, 

durante o afastamento da titular.

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

 Sorriso/MT, 28 de novembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002922-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

WANESSA ZAGNER GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO(A))

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA (REQUERIDO)

 

1002922-64.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002825-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAZIL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS OAB - SP0146105A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO POLI RAYEL FILHO OAB - SP153299 (ADVOGADO(A))

 

1002825-35.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, para no 

prazo legal, manifestarem-se nos autos, requerendo o que entenderem de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA. 

Sorriso/MT, 29 de novembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001751-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIRTON LOCATELLI (EMBARGANTE)

VALMIR DOMINGOS LOCATELLI (EMBARGANTE)

LORENA NEUSA BOFF LOCATELLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1001751-43.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, para no 

prazo legal, manifestarem-se nos autos, requerendo o que entenderem de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA. 

Sorriso/MT, 29 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000076-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDERLAN FERNANDES LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000076-74.2018.8.11.0040 Vistos etc. CUMPRA-SE a decisão 

proferida em id. 16603909. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116424 Nr: 7420-65.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS BOAVA, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, DEBORA 

BOAVA BRAGA, DANIELI BOAVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 
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TRANSPORTES E TURISMO LTDA, VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, INDIANARA CONTI - OAB:11 097-MT, PEDRO ROBERTO 

ROMÃO - OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 “Vistos etc. Declarada encerrada a instrução processual, após lançada a 

ata no sistema, tornem os autos conclusos para prolação de sentença. Os 

presentes saem intimados. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 28563 Nr: 3014-16.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FRANCISCO CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINHO TORZECZKI BERNARDI, ANA LUCIA 

ANGEL BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Autos n. 280/2005 – Código: 28563.

 Vistos etc.

 Conclusão desnecessária.

 CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida à fl. 153, notadamente o 

último parágrafo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 28 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44726 Nr: 1670-92.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINHO TORZECZKI BERNARDI, ANA LUCIA ANGEL 

BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FRANCISCO CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Autos n. 158/2008 – Código: 44726.

 Vistos etc.

 Conclusão desnecessária.

 CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida à fl. 292, notadamente o 

último parágrafo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 28 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132024 Nr: 6378-44.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO MASCARELLO, ANTONIO LEUCIR 

MASCARELLO, CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:19.645-A/MS

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:“Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.”Pois bem. In casu, analisando os 

argumentos lançados pelos embargantes, tenho que não se trata de 

nenhuma das hipóteses do dispositivo legal supramencionado, eis que 

pelos argumentos lançados é cristalino que os embargos manejados 

objetivam apenas e tão-somente a modificação do teor da decisão 

prolatada.Ademais, segundo o entendimento majoritário da doutrina e 

jurisprudência pátrias, a decisão proferida a partir da análise dos 

embargos de declaração somente pode modificar o conteúdo de um 

julgado, quando isso for consequência da correção do ato, o que, não é o 

caso dos autos, já que, ao contrário do que afirmam os embargantes, não 

vislumbro a omissão e contradição apontadas, já que a decisão foi 

devidamente fundamentada no entendimento desta magistrada.Por 

derradeiro, conveniente alertar ainda que, não concordando a parte com a 

decisão proferida e, pretendendo alterá-la, deve valer-se do recurso 

adequado, sendo descabidos os embargos de declaração.Diante de todo 

exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, todavia, 

REJEITO-OS, MANTENDO-SE o decisum embargado em seus exatos 

termos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 

28 de Novembro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi 

CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83478 Nr: 2514-37.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANTONIO MASCARELLO, ANTONIO 

LEUCIR MASCARELLO, CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:19.645-A/MS, ANA CAROLINA ANDRADE NEVES 

CARNEIRO DA CUNHA - OAB:391470, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2514-37.2011.811.0040 – Código Apolo: 83478.

Embargos de Declaração

 Vistos etc.

 Previamente a designação de hasta pública do imóvel penhorado nos 

autos, verifica-se necessária a avaliação do bem, dessa feita, EXPEÇA-SE 

carta precatória à Comarca de Sinop/MT com a finalidade de proceder a 

avaliação do bem imóvel penhorado.

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC).

Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por 

decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE 

em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, 

por VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias.

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC.

Às providências.

 Sorriso/MT, 28 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128823 Nr: 4664-49.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORGES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE MENEGOL - OAB:, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

VINICIUS MENEGOL - OAB:RS0090661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos iniciais, condenando o requerido DANIEL 

BORGES DE OLIVEIRA ao: I) pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), diretamente à parte autora, como ressarcimento por danos 

materiais, devidamente corrigidos e com juros de 1% ao mês desde o 

efetivo prejuízo (súmula 43 STJ, c/c art. 398, do CC);II) pensionamento a 

requerente à razão de 2/3 do salário do de cujus, estendendo-se até os 

eventuais 65 anos da vítima, ou até o falecimento da cônjuge supérstite, 

devendo iniciar desde o óbito, com as devidas atualizações e juros desde 

o vencimento de cada parcela;III) pagamento da quantia de 286.200,00 

(duzentos e oitenta e seis mil e duzentos reais), como indenização por 

danos morais decorrente da morte do cônjuge, devidamente corrigidos 

desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e com juros de 1% ao mês 

desde o evento danoso (art. 398, do CC; c/c Súmula 54, do STJ); Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro do artigo 487, inciso I, do NCPC.Tendo em vista que a parte 

autora decaiu de parte mínima do pleito, CONDENO o requerido nas custas 

e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que 

fixo em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, 

caput e §º2 do NCPC, eis que INDEFIRO o pedido de concessão de 

assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro, na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.Às providências.Sorriso/MT, 28 de 

Novembro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 197018 Nr: 7974-58.2018.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZÔNICOS S/A, NATIV FOODS LTDA, NATIV -COMÉRCIO 

E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Autos nº 7974.58.2018.811.0040 (Cód. 197018)

 Vistos etc.

Diante da proposta de arrendamento do parque industrial da massa falida 

apresentado nos autos, intimem-se os pessoalmente os gestores 

destituídos das empresas Nativ – Indústria Brasileira de Pescados 

Amazônicos S/A, Nativ Foods Ltda e Nativ Comércio e Distribuição de 

Alimentos Importação e Exportação Ltda (atual massa falida), bem como 

os credores da massa falida para manifestação no prazo comum de 05 

(cinco) dias. Em seguida, abra-se vista dos autos ao Ministério Público 

Estadual para manifestação também no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Sorriso/MT, 28 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61440 Nr: 4733-57.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES, GENY TEPEDINO 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRO ZUFFO, CIRLEI MINUZZO ZUFFO, 

NELSON PULICE, ZAQUIEL MINUZZO ZUFFO, MAGDA ESTER MINUZZO 

ZUFFO, LEONARA SIRLEY MINUZZO ZUFFO, MARIA TEREZA OLIVIERI 

PULICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, DENISE FERREIRA GARCIA - OAB:7142-B, 

FERNANDO GALBIATTI - OAB:34303 SP, JOSÉ APARECIDO NUNES 

QUEIROZ - OAB:86.865 SP, LUIZ ZANIN - OAB:45607/SP, MARCOS 

ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B, NELSON ALBERTO 

PULICE - OAB:123393/SP

 Ao final, pela MMa. Juíza foi deliberado o seguinte: “Vistos etc. De pronto, 

reitero a determinação acima quanto as providências necessárias 

relativamente a alteração do polo ativo da ação. Homologo para que surta 

os regulares efeitos de legalidade a desistência manifestada pelas partes 

quanto as testemunhas arroladas. Encerrada a instrução processual, 

deverão as partes, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, primeiro autor 

e após requeridos, apresentarem suas razões finais em forma de 

memoriais, saindo a parte autora, desde já, intimada. Os presentes saem 

intimados. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108744 Nr: 1219-57.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORILDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO A. MOMBACH & CIA LTDA, 

FRANCISCO FERREIRA FARIAS NETO, COMPANIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15.882-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:354.991, CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI - 

OAB:18780O, FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - OAB:7701

 Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o DR. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, devidamente cadastrado no Banco de Peritos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo o mesmo ser 

intimado para, no prazo de cinco dias, apresentar proposta de honorários 

periciais, currículo, com comprovação da especialização, contatos 

profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do 

CPC).Consigno que os custos com a mencionada perícia devem ser 

suportados pela parte demandada – Paulo A. Mombach & Cia LTDA, a qual 

requereu a prova pericial (fl. 602/603).Indicados os honorários, 

INTIMEM-SE a partes para os fins do artigo 465, §3º, do CPC.Em seguida, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum 

de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias.ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos 

controvertidos como quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados 

pelas partes.Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, voltando-me os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento, neste 

momento obstada, tendo em vista o disposto no art. 477, do 

CPC.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 

26 de Novembro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi 

CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 28395 Nr: 2862-65.2005.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GELCI FRITSCH, VALTER CORREIA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 
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OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com base na fundamentação acima, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da autora para RECONHECER a existência do 

contrato verbal entabulado entre SÔNIA MARIA DE LIMA e WALTER 

CORREIA DE LIMA e, por conseguinte, RESCINDI-LO, CONDENANDO-O a 

restituição da quantia de R$ 139.140,80 (cento e trinta e nove mil, cento e 

quarenta reais e oitenta centavos), que deverão ser corrigidos pelo INPC a 

partir da data de desembolso e juros de mora de 1% desde a citação 

válida, bem como JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

exordial em relação ao demandado ANTONIO GELCI FRISTCH. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO o 

requerido WALTER CORREIA DE LIMA ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais FIXO 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, §2º do CPC.Com o TRÂNSITO EM JULGADO, e não havendo 

provocação da parte interessada nos termos do art. 523 do CPC, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de estilo.P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT, 27 de Novembro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149942 Nr: 4100-36.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON NICOLETTI - ESPOLIO, KATIA GISELE 

DE OLIVEIRA LANGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Autos n. 4100-36.2016.811.0040 – Código: 149942.

 Vistos etc.

 Diante do requerimento da parte executada (fl. 103/118) e, em 

observância ao disposto no §3º, art. 3º, do Código de Processo Civil, 

visando a composição amigável entre as partes, DEFIRO o 

encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para realização de audiência de conciliação, a qual 

DESIGNO para o dia 11 de Fevereiro de 2019, às 11h30min.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 28 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123516 Nr: 1522-37.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE NOVA UBIRATÃ 

-COOPERTÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES MAFINI ou AQUILIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:13462/MT, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Autos n. 1522-37.2015.811.0040 – Código: 123516.

 Vistos etc.

 Através do petitório de fls. 251/252 o demandado pugnou pelo 

chamamento do feito à ordem a fim de que sejam analisados os embargos 

de declaração encartados às fls. 211/215.

 In casu, razão assiste ao embargado, haja vista que embora tenha 

mantida a homologação do acordo, não houve menção quanto aos 

embargos de declaração opostos.

 Assim, sem maiores delongas, em complementação a determinação 

exarada à fl. 250/250-v, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

211/215.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 28 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002073-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARROS ROCHA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA PEREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO VIANA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002073.63.2016.8.11.0040 Vistos etc. Maria Aparecida Pereira 

de Freitas e Luis Henrique Rocha Viana, menor representado por sua 

genitora Ana Paula Barros Rocha, ajuizou a presente ação de inventário e 

partilha em relação aos bens deixados pelo falecimento de Adelino Viana 

da Silva, ocorrido em 03/06/2016. Decisão inicial, Id. 2639524. Primeiras 

declarações, id. 4917102. Município informa não ter interesse na causa, id. 

11988450. Luis Henrique Rocha Viana constitui novo Procurador nos 

autos, id. 12628091 e ss. Em seguida, impugna as primeiras declarações 

apresentadas, consoante se vê do id. 12628540. Manifestação do Estado 

de Mato Grosso, id. 12820322. Dado vista dos autos ao MPE, este 

requereu a avaliação dos bens, nos termos do art. 630 do CPC. É o breve 

relato. Decido. Certifique se houve citação/intimação, ou mesmo, 

manifestação da Fazenda Pública Federal. Pois bem. Examinando os autos 

em tela, verifico que ao ajuizar a inicial, o Advogado que a subscreveu 

peticionou em nome do menor e sua genitora, todavia, por meio da 

procuração pública de id. 2455073, foram outorgados poderes à 

Advogado diverso. Some-se a isso que, posteriormente, ao impugnar as 

declarações ofertadas, o menor Luis Henrique Rocha Viana, representado 

por sua genitora, o fez por meio de um terceiro procurador, conforme se 

vê do id. 12628091 e ss. Nessa toada, intimem-se todos os Advogados 

habilitados nos autos para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça qual 

deles, de fato, representa os interesses do menor. Se mantida a 

impugnação apresentada, certifique-se a sua tempestividade, intime-se a 

inventariante para sobre ela manifestar-se e após, colha-se o parecer do 

MPE, que deixou de manifestar-se sobre a impugnação às declarações 

oferecida. Cumpra-se. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000267-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000267.22.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Ordinária com Pedido Liminar ajuizada pela Associação de Proprietários do 

Loteamento Residencial Cidade Jardim, representado por Adilson Retucci 

em face de Águas de Sorriso S/A, pelos fatos narrados na inicial de id. 

9710392, instruída com documentos diversos. De pronto, foi indeferida a 

tutela de urgência requerida, oportunidade em que foi determinado 

Vigilância Sanitária do Município, a qual é vinculada à Secretaria Municipal 

de Saúde e Saneamento a análise da água disponibilizada pela ré no 
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loteamento, e posterior depósito nos autos do relatório da inspeção, id. 

12123735. Em seguida, a autora informou ter sido procurado por um 

representante da ré, o qual reconheceu o defeito do serviço prestado e 

prontificou-se a solucioná-lo, todavia, informa que o problema de 

fornecimento de água suja ainda persiste, id. 12377423. Sob o id. 

12824695 o Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, requereu a 

juntada do relatório da inspeção realizada. Com isso, a associação-autora 

reiterou o pedido de tutela de urgência formulado, id. 12910252, o qual foi 

deferido pela decisão de id. 12969063. A tentativa de acordo restou 

infrutífera, conforme consta da ata de audiência realizada perante o 

CEJUSC, id. 13243891. A ré informa o atendimento da decisão judicial que 

concedeu a tutela de urgência requerida, id. 13302001. Em seguida, a 

demandada apresentou contestação, conforme id. 13544807. Sobre a 

contestação, a parte autora manifestou-se sob o id. 13634202. É o breve 

relato. Decido. Examinando os autos em epígrafe, verifico que ao 

contestar a ação manejada, a ré alega preliminarmente a carência de ação 

por falta de interesse de agir superveniente, uma vez que ante a 

readequação do fornecimento de água no loteamento representado pela 

associação autora, o que se afigura fato extintivo do direito autoral, a 

ação deve ser julgada extinta sem exame do mérito. Com efeito, o fato de 

a ré ter cumprido, o que, diga-se de passagem, é questionado pela parte 

adversa, a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, não enseja 

a extinção do processo por falta de interesse e agir superveniente, mas 

sim o exame do mérito para, se for o caso, convalidar a decisão proferida. 

Nessa toada, sendo totalmente desarrazoada a preliminar arguida, 

rejeito-a. Inexistindo outras preliminares à serem enfrentadas, presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro o 

processo saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual 

CPC, anoto que a prova deverá recair sobre o defeito na prestação do 

serviço pela ré, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de 

prova admitidos em questão serão o documental, pericial e testemunhal. 

Nos termos do art. 357, III do NCPC, anoto que cabível na espécie a 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora, face sua inequívoca 

condição de consumidora frente à ré. Portanto, no mesmo prazo acima (15 

dias), digam as partes se possuem interesse na produção de prova 

pericial. Em caso positivo, conclusos para nomeação de Perito. Desde já, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de Abril de 

2019, às 16h30min, ocasião em que, além do depoimento pessoal das 

partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 

455, todos do NCPC, ou ainda, informem que não pretendem produzir 

provas orais, possibilitando o julgamento antecipado de lide. Intimem-se. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006911-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DEZA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA LIMA DE OLIVEIRA OAB - PB12036 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYLLA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

RAILSON GELFFSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006911-78.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, recolhidas as custas, se for o caso, 

CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. Havendo 

necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006910-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOVAL GOMES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVA DO INSS EM SORRISO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006910-93.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito é de competência da Fazenda Pública. Assim, 

considerando que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006521-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZE AUGUSTO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006521-11.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a exordial está endereçada Juizado Especial desta Comarca, 

tendo sido distribuída a este juízo equivocadamente pelo Sistema PJE, 

razão pela qual DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo 

Competente. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003625-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATILANIO ALBINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003625-92.2018.8.11.0040 Vistos etc. CUMPRA-SE 

integralmente a decisão proferida em id. 14575190, expedindo-se o 

necessário a citação do executado. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006969-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA KAWAGUTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASAGRANDE OAB - MT0021925A (ADVOGADO(A))

RINALDO SERGIO DOS SANTOS OAB - MT22154/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006969-81.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito é de competência da Fazenda Pública. Assim, 

considerando que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003540-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOGLAS MAYER (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003540-43.2017.8.11.0040 Vistos etc. Por meio do petitório de 

id. 15854663 o executado busca a reconsideração da decisão proferida 

nos embargos à execução n. 1002383-98.2018.8.11.0040 sustentando a 

presença dos requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo. 

Sem delongas, consigno que a matéria acima deve ser enfrentada nos 

autos pertinentes, razão pela qual deixo de apreciá-lo. Aliado a isso, 

convém destacar que conforme noticiado pelo ora executado, em 

desfavor de aludida decisão fora interposto Agravo de Instrumento. 

Relativamente ao pleito de desbloqueio de valores, em atenção ao princípio 

do contraditório, INTIME-SE a exequente para manifestação, assinalando 

prazo de 10 (dez) dias. Por fim, CITE-SE o executado Fábio Douglas Mayer 

no endereço declinado em id. 16048622. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002383-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002383-98.2018.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que o 

embargante informou a interposição de Agravo de Instrumento (id. 

15808115), CERTIFIQUE a Secretaria da Vara acerca de eventual decisão 

proferida no mesmo, bem como quanto a pedido de informações, 

juntando-se aos autos em caso positivo. No mais, diante da manifestação 

da parte embargada em relação a designação de audiência de mediação, 

em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do Código de Processo Civil, 

visando a composição amigável entre as partes, DEFIRO o 

encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para realização de audiência de conciliação, a qual 

DESIGNO para o dia 08 de Abril de 2019, às 08h00min. Deixo consignado 

que, o não comparecimento injustificado da parte autora ou requerida a 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO(A))

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI OAB - PR39808 (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO(A))

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANUNCIATO SONNI OAB - PR32240 (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR OAB - SP194746 (ADVOGADO(A))

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO(A))

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTOS LEGIS)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO(A))

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO(A))

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT0010962A (ADVOGADO(A))

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO(A))

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989 (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 
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INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822 (ADVOGADO(A))

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381/O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO OAB - MG118117 

(ADVOGADO(A))

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO(A))

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE OAB - MG102879 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA OAB - SP206338 (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 

(ADVOGADO(A))

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES OAB - MG142794 

(ADVOGADO(A))

SORAYA CALIGUER FARIA OAB - MG142782 (ADVOGADO(A))

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI OAB - SP345150 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO OAB - SP310592 

(ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO(A))

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA OAB - RS46202 (ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES OAB - SP104106 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE OAB - SP252568 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES OAB - SP284884 (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA OAB - SP357630 

(ADVOGADO(A))

CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

CELSO LUIZ SIMOES FILHO OAB - SP183650 (ADVOGADO(A))

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO(A))

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BARRETO COGO OAB - SP164620 (ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO(A))

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003476.67.2016.8.11.0040 Recuperandas: Agroverde 

Agronegócios e Logística Ltda e outras Homologação da AGC/Concessão 

Recuperação Vistos etc. Cuida-se de Pedido de Recuperação Judicial 

apresentado por Agroverde Agronegócios e Logística Ltda e outras, todas 

devidamente qualificadas nos autos, conforme razões expostas na 

petição inicial de id. 4311750, instruída com documentos diversos. A 

decisão inicial inserida sob o id. 4334544 deferiu o processamento do 

pedido de recuperação judicial, além do que nomeou Administrador Judicial 

e fez outras deliberações pertinentes. O processo tramitou em seus 

regulares termos, sendo que, pela petição de id. 16253678, o i. 

Administrador Judicial informou a aprovação do plano de recuperação 

judicial apresentado, oportunidade em que requereu a juntada da ata de 

demais documentos inseridos sob o id. 16253854 e ss. O plano de 

recuperação judicial foi aprovado por maioria quantitativa (cabeça) e 

qualitativa (valor dos credores das Classes I (Trabalhista), II (Garantia 

Real), III (Quirografário) e IV (ME e EPP). Consta ainda da ata da 

assembleia algumas ressalvas feitas por alguns dos credores. Em 

seguida, foi inserida petição da credora Rotam do Brasil Agroquímica e 

Produtos Agrícolas Ltda (id. 16321147), asseverando que, além de ter 

votado contra a aprovação do plano de recuperação apresentado, 

manifestou-se em assembleia, ressaltando que a parte final da cláusula 

4.2.2 do plano deveria ser dele excluída, uma vez que contrária à leis e à 

jurisprudência. Logo requer que, em caso de homologação da decisão 

assemblear, requer seja consignado que a aprovação do plano de 

recuperação judicial não impede o prosseguimento das ações e 

execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou 

coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos 

termos da Súmula 581 do STJ. O pedido ora relatado foi reiterado pela 

petição de id. 16400826. Petição da credora BS Master Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios (BS Marter) requerendo seja deferida 

a retomada dos atos de consolidação da propriedade do imóvel objeto da 

matrícula nº 33.258 do CRI de Sorriso, MT. Administrador Judicial requer a 

juntada de CD contendo a gravação do ato relativo à Assembléia Geral de 

Credores ocorrida no dia 30/10/2018, id. 16473038 e ss. Por seu turno, a 

credora Ravenala S/A, em razão da aprovação do plano de recuperação 

judicial, requer a expedição de decisão-ofício a ser entregue pela própria 

credora ao RGI de Chapada dos Guimarães comunicando que a AGC foi 

realizada e encerrada, autorizando-se a retomada da execução 

extrajudicial da alienação fiduciária a partir do exato ato da qual a mesma 

foi paralisada relativamente ao imóvel objeto da matrícula nº 1.194, de 

modo a permitir a continuidade dos atos subsequentes próprios do instituto 

da alienação fiduciária, id. 16545590 e ss. Convidado a manifestar-se, o 

Ministério Público Estadual, por seu representante legal, opinou de modo 

favorável ao pedido formulado pela credora Ravenala S/A, conforme cota 

de id. 16582148. É o relato do necessário. Decido. Considerando que o 

plano de recuperação judicial foi aprovado por maioria quantitativa e 

qualitativa, todavia, com ressalvas apresentadas por alguns dos credores, 

passo a examiná-las nesta oportunidade. Ressalva apresentada por 

Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos Agrícolas Ltda. Referida credora 

além de ter votado contra a aprovação do plano de recuperação 

apresentado, manifestou-se em assembleia, ressaltando que a parte final 

da cláusula 4.2.2 do plano deveria ser dele excluída, uma vez que 
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contrária à lei e à jurisprudência. Logo requer que, em caso de 

homologação da decisão da Assembléia, seja consignado que a 

aprovação do plano de recuperação judicial não impede o prosseguimento 

das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários 

ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos 

termos da Súmula 581 do STJ. Para melhor exame da questão, cumpre 

transcrever o teor da cláusula 4.2.2 referida pela credora Rotam, senão 

vejamos: “Este PRJ, uma vez aprovado em AGC, opera a novação de 

todos os créditos e obrigações a ele sujeitos, em conformidade com o art. 

50, XII e art. 59 da LRF, extinguindo-se a dívida originária, seus acessórios 

e concedendo novas condições para pagamento. As garantias 

originalmente contratadas continuarão válidas, no entanto, sob as novas 

condições resultantes da novação da dívida”. Também como forma de 

subsidiar a análise da questão colocada à apreciação deste Juízo, 

transcreve-se o ter do dispositivo legal que a credora alega estar sendo 

violado pelo plano de recuperação judicial apresentado: “Art. 49. Estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores do devedor em 

recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os 

coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” Pois bem. De pronto, 

sobre o tema em voga, cumpre anotar que recentemente, ao julgar o REsp 

1.532.943/MT, o STJ chancelou um plano de recuperação judicial aprovado 

com cláusula que previa a supressão de garantias reais e pessoais 

vinculadas às dívidas da empresa em recuperação, contrariando o 

posicionamento até então adotado por aquela Corte de Justiça, trazendo 

novamente para o cenário jurídico incontáveis debates sobre o tema. A 

despeito disso, este Juízo manter-se-á fiel ao texto legal, bem como ao 

entendimento jurisprudencial até então consolidado pelo Superior Tribunal 

de Justiça no sentido de entender ilegítima a supressão e/ou extinção de 

garantias atreladas às dívidas da recuperanda. Como se sabe, até o 

julgamento do Recurso Especial anteriormente referido, o Superior Tribunal 

de Justiça, com fundamento no art. 50, § 1º da LRF sempre reconheceu a 

ilegalidade de cláusulas constantes dos Planos de Recuperação Judicial 

que extinguissem as garantias vinculadas às dívidas da Recuperanda, 

mesmo que não houvesse expressa ressalva pelo detentor do crédito. 

Aliás, segue colacionado o julgado abaixo: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO 

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. 

SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 

11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 

1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste 

julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo 

Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste 

c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, 

consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação 

judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções 

nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros 

devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real 

ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 

6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, 

por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No 

referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, 

não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e 

que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das 

dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são 

preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos 

contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e 

execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em 

geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de 

evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão 

agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do 

julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus 

próprios termos. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 

677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/09/2017, DJe 13/10/2017) Nessa esteira, subsumindo o caso concreto 

à disposição legal invocada, bem como à jurisprudência majoritária do 

Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que razão assiste à 

credora Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos Agricolas Ltda, bem 

como à outros credores que fizeram a mesma ressalva, já que a 

recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento 

das execuções, não acarreta suspensão ou extinção de ações ajuizadas 

contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por 

garantia cambial, real ou fidejussória, já que inaplicável à eles a 

suspensão prevista nos arts. 6º, caput e 52, inciso III, ou ainda, a novação 

a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, 

todos da Lei nº 11.101/2005. Portanto, evidente que a expressão: “As 

garantias originalmente contratadas continuarão válidas, no entanto, sob 

as novas condições resultantes da novação da dívida” que consta da 

cláusula 4.2.2 do Plano de Recuperação Judicial apresentado institui um 

privilégio em favor de terceiros devedores solidários ou coobrigados em 

geral, em evidente afronta ao texto legal constante do art. 59, caput, c.c. 

art. 49, § 1º, todos da Lei nº 11.101/2005. Logo, pertinente o acolhimento 

da ressalva apresentada pela credora Rotam como forma de conservar as 

condições originariamente contratadas relativamente as garantias 

ajustadas. Por estes mesmos fundamentos, urge acolher ainda as 

ressalvas apresentadas pelos credores Credores Amerra Latin America 

Finance, LLC, Amerra Agri Opportunity Fund, Amerra Multi Strategy Fund, 

LP, Amerra Agri Advantage Fund, LE e Amerra Agri Offshore Master Fund 

II, LP, Mutum Projetos Financeiros S/A, Dow Agrosciences Industrial Ltda, 

Banco Itaú Unibanco e, em parte, a ressalva apresentada pelo Banco do 

Brasil S/A, conforme será demonstrado a seguir. Ressalva apresentada 

pelo credor Banco do Brasil S/A. A instituição manifestou sua 

discordância com qualquer tipo de novação das dívidas e afastamento da 

exigibilidade dos créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas, 

conforme previsto no art. 49, § 1º da Lei 11.101/2005. Também discordou 

do deságio proposto, que afronta o equilíbrio entre parceiros negociais e 

impõe demasiado sacrifício aos credores, e das condições de pagamentos 

apresentadas. Ponderou que a alienação de ativos da Recuperanda deve 

ser efetuada na forma do art. 142, inciso I da Lei nº 11.101/2008, 

reservando-se o direito de não anuir em provável alienação de bens 

imóveis gravados com hipoteca em seu favor, conforme art. 50, § 1º da 

Lei nº 11.101/2005. No que se refere à manutenção da exigibilidade dos 

créditos perante os coobrigados, fiadores e avalistas, conforme previsão 

legal expressa no art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/2005, pelas razões e 

fundamentos expostos anteriormente, certo é que, no ponto, procede a 

ressalva apresentada pelo Banco do Brasil S/A. Cumpre a este Juízo 

Recuperacional examinar as demais ressalvas pronunciadas pelo credor 

Banco do Brasil S/A, o que passamos a fazer. Relativamente ao 

percentual de deságio e condições de pagamento consignados no Plano 

de Recuperação Judicial apresentado e aprovado por maioria em 

Assembléia Geral de Credores, inexiste, por si só, qualquer afronta a 

dispositivo legal, mesmo porque cuida de livre acordo sobre direito dos 

interessados. Aliás, a Lei de Recuperação e Falência não ostenta 

qualquer previsão legal que vede a conduta praticada, não havendo que 

se falar em desarrazoabilidade do deságio e forma de pagamento 

aprovados, conforme muito bem colocado quando do julgamento do 

Agravo de Instrumento abaixo: “Agravo de instrumento - Recuperação 

judicial - Homologação do plano aprovado em assembleia - Anuência do 

recorrente - Forma de pagamento aos credores - Deságio, juros e 

carência - Ingerência no mérito - Impossibilidade - Recurso ao qual se 

nega provimento. 1. Nas ações que versem sobre recuperação de 

empresas, o Poder Judiciário não pode avançar sobre o mérito do plano 

aprovado pelos credores e somente pode corrigir eventuais ilegalidades. 

2. O titular de crédito que discorda da forma de pagamento apresentada 

em assembleia-geral deve, imediatamente, manifestar sua oposição, sob 

pena de resultar contraditória sua conduta processual. 3. O percentual 

elevado de deságio, por si só, não afronta qualquer dispositivo legal 

porque demonstra um livre acordo sobre direito dos principais 

interessados, ou seja, dos próprios credores. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

1.0000.17.019024-3/014 - COMARCA DE PASSOS - 3ª VARA CÍVEL - 

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A - AGRAVADAS: AUTO PASSOS 

LTDA., NOVO RUMO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. E RIO 

GRANDE MOTORS LTDA. “ (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.019024-3/014, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2018, publicação da súmula em 

26/07/2018) Outrossim, é vedado a análise pelo Poder Judiciário das 

condições que foram aprovadas pela Assembléia Geral de Credores, 
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cabendo-lhe apenas o controle de legalidade do Plano de Recuperação 

Judicial. Nessa toada, descabida e sem fundamento legal a ressalva no 

que se refere ao deságio aprovado. Mas não é só. O credor Banco do 

Brasil S/A ressalvou ainda que a alienação de ativos da Recuperanda 

deve ser efetuada na forma do art. 142, inciso I da Lei nº 11.101/2008, 

reservando-se o direito de não anuir em provável alienação de bens 

imóveis gravados com hipoteca em seu favor, conforme art. 50, § 1º da 

Lei nº 11.101/2005. Na recuperação judicial, o artigo 50 da Lei 

11.101/2005 relaciona, com caráter exemplificativo, diversos meios, 

estratégias ou negócios jurídicos que podem ser propostos no plano, a ser 

apresentado e negociado pelo devedor com seus credores. De fato, não 

se pode negar que a Lei de Recuperação Judicial prevê de forma taxativa 

que em caso de alienação de bem objeto de garantia real, somente se 

admite a supressão ou substituição da garantia mediante aprovação 

expressa do credor titular da mesma. Contudo, da análise do Plano de 

Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas no caso concreto 

em exame, é possível constatar a inexistência de proposição de qualquer 

tipo de alienação de ativos, sendo totalmente infundada e despropositada 

a ressalva apresentada pelo Banco do Brasil S/A nesse aspecto. Isto 

posto, examinadas as ressalvas apresentadas e ante a juntada a Ata da 

Assembleia Geral de Credores, com fundamento nos arts. 45, §§ 1º e 2º; 

c/c 58, caput, da lei 11.101/05, HOMOLOGO o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado em em Assembléia para CONCEDER A RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL à AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA, CENTRO 

NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA – ME, CENTRO OESTE 

AGROPECUÁRIAS LTDA – ME E AGROPECUÁRIA TABATINGA LTDA, 

mediante cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado, 

implicando seu cumprimento em novação dos créditos anteriores ao 

pedido, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos, nos 

termos dos artigos 59 a 61 da lei supracitada, com a seguinte RESSALVA: 

Nulidade da parte final da cláusula 4.2.2 do Plano de Recuperação, mais 

precisamente da expressão “As garantias originalmente contratadas 

continuarão válidas, no entanto, sob as novas condições resultantes da 

novação da dívida”, consignando, via de consequência que a recuperação 

judicial dos devedores principais não impede o prosseguimento das 

execuções, não acarreta suspensão ou extinção de ações ajuizadas 

contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por 

garantia cambial, real ou fidejussória, já que inaplicável à eles a 

suspensão prevista nos arts. 6º, caput e 52, inciso III, ou ainda, a novação 

a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, 

todos da Lei nº 11.101/2005. Aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

em Assembléia e ora homologado por este Juízo, defiro ainda o 

requerimento apresentado por Ravenala S/A pela petição de id. 16545590 

e ss. Também em decorrência da aprovação e homologação do Plano de 

Recuperação Judicial, determino a cessação do pagamento dos 

honorários anteriormente deferidos em favor do Contador nomeado nestes 

autos para auxiliar os trabalhos até então desenvolvidos pelo 

Administrador Judicial. As Recuperandas deverão manter a apresentação 

de relatórios mensais das atividades para acompanhamento dos credores 

e interessados, observando-se, criteriosamente o prazo legal para a 

entrega de tais documentos. Determino que referidos relatórios sejam, a 

partir de então, inseridos em processo incidente associado aos autos 

principais, a fim de simplificar a consulta, já que os autos principais 

encontram-se com mais de 7.000 folhas. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição de crédito, comunicando o conteúdo da presente decisão, com 

cópia do PRJ e da ata da AGC que o aprovou. Fixo a publicação da 

presente decisão como termo inicial do prazo para execução do plano de 

recuperação. Atente-se a Secretaria da Vara a, se for o caso, intimar o 

Administrador Judicial quando noticiado crédito trabalhista aos autos, a fim 

de que o mesmo inclua o montante de ofício no quadro geral de credores, 

independentemente de novas decisões, consoante disposto no art. 6º, § 

2º, da lei 11.101/05, certificando a providência nos autos. Comunique-se à 

Junta Comercial. Notifiquem-se os representantes da União, do Estado e 

do Município. Cientifique-se pessoalmente o Ministério Público do teor 

desta decisão (art. 187, Lei n.º 11.101/2005). P.R.I.C. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002119-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARASCHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002119.52.2016.811.0040 Vistos etc. Ante a apresentação da 

procuração (id. 15244680), defiro a liberação na forma requerida na 

petição de id. 15244679. Expeçam-se os competentes alvarás. Às 

providências. Sorriso/MT, 29 de Novembro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004839-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALVES GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1004839.55.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Embargos 

de Declaração apresentados por Willian Alves Godoy em relação à 

sentença prolatada nos autos, aduzindo que a mesma foi omissa quanto 

ao índice de correção monetária a ser utilizado, conforme razões 

expostas na petição de id. 12995914. Intimada a apresentar 

contrarrazões, a parte adversa manteve-se silente. É o breve relato. 

Decido. Sobre o instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil 

estabelece que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: ... II – suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ... Art. 

1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 

ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de 

declaração o art. 229. § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, 

caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão 

embargada.” Mercê dos argumentos lançados pela embargante, 

examinando a sentença proferida é possível verificar que, de fato, foi 

omissa quanto ao índice de correção monetária. Nessa toada, consigno 

que, em conformidade com o entendimento jurisprudencial predominante, 

em se tratando de débito oriundo de decisão judicial, aplica-se como índice 

de correção monetária o INPC-IBGE. Pelo exposto, recebo os embargos de 

declaração apresentados e dou provimento ao mesmo para sanar a 

omissão apontada, anotando que no caso em tela aplica-se como índice de 

correção monetária o INPC-IBGE. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 29 

de Novembro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002330-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR PASQUALI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SCHINOFF COUTINHO (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, apresentação de 

contestação pelo RÉU: MARCELO SCHINOFF COUTINHO. Desta forma, nos 

termos na decisão proferida nos autos, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, informando se 

deseja produzir outras provas ou se quer o julgamento antecipado da lide. 

SORRISO, 29 de novembro de 2018. MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005794-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO VERDOLIN DE CARVALHO OAB - PR28857 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA ADRIANA BONALDO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar o advogado da parte autora 

para se manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso, 29 de novembro de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50768 Nr: 992-43.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-A/MT, LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - 

OAB:65.716, PAULO MORELI - OAB:13052/PR, RAFAEL BARION DE 

PAULA - OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PAULO MORELLI PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, IMEDIATAMENTE, NA SECRETARIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175678 Nr: 6502-56.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO ALBERTO DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:16.253-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Tendo em vista que o embargante apresentou tese juridica acerca da 

tempestividade do Embargos a Execução, deixo de certifica-la e intimo o 

embargado para, querendo manifestar-se, no prazo legal, a fim de que 

após os autos sejam encaminhados a conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 192739 Nr: 5664-79.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA CAPOCCI, CLEITON JEOVANI CAPOCCI MORÃO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA GIMENES, ROBERTO 

FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIEDER TRAJANO SOARES 

SILVA - OAB:3694/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc.

 Ante a ausência do requerido nesta solenidade, mesmo devidamente 

intimado, DEVOLVA-SE a presente Carta Precatória ao juízo de origem, a 

fim de que seja aplicado o disposto no artigo 385, §1º, do CPC, grafando 

as nossas homenagens de estilo. Cumpra-se expedindo o necessário.”

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h14min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Jessica Taisa Bervanger, Assessora de 

Gabinete, digitei o presente termo.

Sorriso/MT, 28 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 130969 Nr: 5859-69.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI PAES NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, FELIPE 

RODRIGUES DE ABREU - OAB:185765, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 “Vistos etc.

 Inicialmente, INDEFIRO o pedido de redesignação da audiência, ante a 

ausência injustiçada das partes e da testemunha. Desse modo, declaro 

preclusa a inquirição da testemunha Dilamar Guerini.

 No mais, caso a autora tenha recolhido as diligências na forma certificada 

à fl. 650, EXPEÇA-SE carta precatória para a comarca de Balneário 

Camboriú-SC, para a colheita do depoimento pessoal da reque rente Eliane 

Terezinha Fagundes Parizotto.

 Por fim, AGUARDEM-SE o retorno das precatórias expedidas nos autos. 

Com o retorno das missivas, DÊ-SE vista às partes o prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias, a iniciar pelo autor, para a apresentação das razões 

finais escritas, nos termos do artigo 364, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Na sequência, conclusos para sentença.

 Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h36min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Jessica Taisa Bervanger, Assessora de 

Gabinete I, digitei o presente termo.

Sorriso/MT, 28 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104881 Nr: 7952-73.2013.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGBM, AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7952-73.2013.811.0040

Código nº 104881

Vistos e etc.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique nos 

autos o atual endereço da testemunha, ou mesmo, comprove o 

esgotamento das diligências empreendidas, a fim de que sejam adotadas 

as medidas judiciais pertinentes.

Sobrevindo informação de novo endereço, voltem os autos conclusos.

Decorrido o prazo sem manifestação ou, havendo manifestação, sem 

notícia do endereço, devolva-se os autos ao juízo deprecante.

Cumpra-se, expedindo-o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121671 Nr: 371-36.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DGBM, AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

nos autos o atual endereço da testemunha, ou mesmo, comprove o 

esgotamento das diligências empreendidas, a fim de que sejam adotadas 

as medidas judiciais pertinentes.Sobrevindo informação de novo 

endereço, remeta-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização do 

débito.Após, expeça-se novo mandado de prisão civil com o valor do 

débito atualizado, pelo prazo de trinta (30) dias ou até que efetue o 

pagamento das prestações alimentícias.Fica desde já autorizada a 

expedição de alvará de soltura ou suspensão da ordem de prisão diante 

do inequívoco pagamento do débito referente aos meses supra 

descritos.Sem prejuízo, nos termos do art. 528, §3º, do CPC, oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito (SPC e SERASA) remetendo certidão 

comprobatória da dívida, objeto do presente processo, para que sejam 

promovidas as anotações pertinentes.Intime-se a exequente.Cientifique-se 

o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 8349 Nr: 211-36.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO VIECELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GALVÃO, HAIDE VERONICA GALVÃO, 

LUIZ OSÓRIO ANDREGUETTO DA SILVA, BELINE AUGUSTO 

ANDREGUETTO DA SILVA, CLÁUDIA ANDREGUETTO DA SILVA, TANIA 

MARIA ROTILLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 211-36.2000.811.0040

Código Apolo nº: 8349

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa 

certa, ajuizada por Marcos Antônio Vieceli em face de Edson Galvão, 

Haide Verônica Galvão, Luiz Osório Andriguetto da Silva, Cláudia 

Andriguetto da Silva, Beline Augusto Andriguetto da Silva e Tânia Maria 

Rotilli Andriguetto da Silva, todos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial.

A petição foi recebida à fl. 10v., determinando a citação dos executados.

À fl. 65 foi determinada a conversão da ação de execução de entrega de 

coisa certa para execução por quantia certa.

Às fls. 186-189 as partes apresentaram termo de acordo extrajudicial.

À fl. 195-196 o exequente informou o pagamento do débito, requerendo a 

extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Sem delongas, o exequente afirmou o adimplemento da obrigação de 

fazer, impondo a extinção do processo.

A dizer, o pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua 

extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que 

faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até 

então presente.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Custas e honorários nos termos do acordo entabulado entre as partes às 

fls. 186-189.

Decorrido o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 18566 Nr: 2743-75.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO VIECELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Processo nº: 2743-75.2003.811.0040

Código Apolo nº: 18566

Vistos, e etc.

Considerando a ausência de impugnação à penhora realizada às fl. 414, 

defiro o pedido de levantamento dos valores bloqueados em favor da 

exequente.

Após expedido o competente alvará de liberação, intime-se o exequente 

para trazer memória de calculo atualizada com o abatimento do valor 

levantado, bem como para indique bens passiveis de penhora, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106942 Nr: 9956-83.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SÃO LOURENÇO LTDA, 

ANTONIO TRAMONTIN - ESPOLIO, GILBERTO PAULO TRAMONTIN, ELENI 

(ELENIR) ROVARIS TRAMONTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9956-83.2013.811.0040

Código Apolo nº: 106942

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de suspensão às fls. 74-76, tendo em vista que a análise 

do acordo entabulado entre as partes foi postergada para após a 

manifestação das partes nos termos da decisão às fls. 70-70v.

Intimem-se os executados pessoalmente acerca da decisão às fls. 

70-70v.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54691 Nr: 5030-98.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS FARIAS, IVANIR AUDETE MORENO 

FARIAS, JULIANO JORGE AGOSTINHO, CASSIA LYNE SAMOGIM 

CAVICHIOLI, MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI, ADEMAR SELMO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-A/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Processo nº: 5030-98.2009.811.0040

Código Apolo nº: 54691

Vistos, etc.

Considerando o decurso do prazo previsto para pagamento no acordo 

homologado às fls. 231-231v. intime-se a Costa Sementes e Máquinas 

Ltda. para se manifestar quanto ao cumprimento do acordo, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se a Ovetril Óleos Vegetais Ltda. para que junte o contrato de 

armazenagem, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido os prazos acima, intime-se Ademar Selmo Faria para se 

manifestar, bem como para que traga memória atualizada do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004885-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA NORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE AKIRA SUZUKI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

INFORMAR A QUALIFICAÇÃO E ENDEREÇO DO REQUERIDO PARA FINS 

DE CITAÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO CONSTOU NA INICIAL. PRAZO 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002547-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002547-63.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

GIOVANI DA ROCHA VISTOS. A parte requerente apresentou pedido de 

desistência da ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre 

um ato e outro, antes mesmo da citação da parte contrária, a parte 

requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido citação/contestação, torna-se desnecessária a anuência da 

parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do 

NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, 

homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas pela parte autora (art. 90, NCPC). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000411-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRIGO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

EFETIVAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME 

CERTIDÃO DO CONTADOR RETRO JUNTADA, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO A SER ENCAMINHADA PARA 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000454-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA 

RECOLHER AS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, CONFORME CERTIDÃO 

RETRO DA CONTADORIA, NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE SER 

LAVRADA CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO/DÍVIDA ATIVA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002744-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ZUANAZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALBERT MORO COSTA (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

RECOLHER AS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, CONFORME CERTIDÃO 

RETRO DA CONTADORIA, NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE SER 

LAVRADA CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO/DÍVIDA ATIVA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006423-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SELMO DAMIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRALDA RABELO (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

RECOLHER AS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, CONFORME CERTIDÃO 

RETRO DA CONTADORIA, NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE SER 

LAVRADA CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO/DÍVIDA ATIVA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000668-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S C STUMM CONFECCOES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000668-89.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: S C STUMM 

CONFECCOES - ME VISTOS. 1- Recebo a petição de Id 13213837 como 

cumprimento de sentença. 2 - DETERMINO as mudanças necessárias para 

alteração processual, a fim de que passe constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença. 3- Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

NCPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o pagamento do 

débito indicado, no prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas 

processuais. 4 - Fica a parte desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC. 5- Não sendo efetuado tempestivamente o 

pagamento e, apresentada a planilha de cálculo atualizada pela parte 

interessada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o necessário 

à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003250-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITA DOS SANTOS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA 

RECOLHER AS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, CONFORME CERTIDÃO 

RETRO DA CONTADORIA, NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE SER 
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LAVRADA CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO/DÍVIDA ATIVA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006620-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCHI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006620-78.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA RÉU: BIANCHI TRANSPORTE E LOGISTICA 

LTDA - ME VISTOS. HOMOLOGO a caução ofertada. CUMPRA-SE a 

decisão retro. SORRISO, 29 de novembro de 2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz(a) de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003297-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO DAMASCENO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003109-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DOLENKEI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005430-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR DO CLERES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005430-80.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELENIR DO CLERES BARBOSA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos/BG Intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca da contestação de Num. 15939841, bem como acerca 

da informação de cumprimento da liminar de Num. 15939846, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010501-80.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO(A))

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT4050/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes da informação do 

perito, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002178-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002178-06.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

HUELITON AGUIAR DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena 

de preclusão e julgamento antecipado da lide. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006903-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ANDRADE CORTES ALMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS OAB - MT8016/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO-MT (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DILIGÊNCIA Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) que deverá ser efetuado, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ, por depósito junto a central de processamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a 

parte acessar o site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), link emissão de guias 

on-line, procurar diligência/emissão de guia de diligência, devendo o 

comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006705-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA VIANA DE ARAUJO MORAIS SOUZA (AUTOR(A))

JOSE CARLOS DE ARAUJO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006705-64.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS DE ARAUJO VIEIRA, RAIMUNDA VIANA DE ARAUJO 

MORAIS SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE 

BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS) proposta por JOSÉ 

CARLOS DE ARAUJO VIEIRA, representado por sua genitora RAIMUNDA 

VIANA DE ARAUJO MORAIS SOUZA, em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, todos qualificados nos autos, em 

que pretende, em sede de liminar, a implantação do benefício de prestação 
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continuada, uma vez que é portador de deficiência e sua família não 

possui situação financeira capaz de manter o seu sustento. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Como visto, pretende a parte 

autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de prestação 

continuada, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta 

fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe 

seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A Constituição Federal estabeleceu que a 

assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição e tem como um dos seus objetivos, a 

garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e 

ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei 

(artigo 203, caput e inciso V). Da mesma forma a Lei n. 8.742/93 (art. 20) 

exige que: seja pessoa portadora de deficiência ou idosa e comprove não 

possuir meio de prover a própria manutenção e nem tê-la provida por sua 

família (caput); deve ser entendido como família às pessoas que vivem 

sob o mesmo teto (§ 2º); pessoa portadora de deficiência é aquela 

incapacitada para a vida independente e para o trabalho (§ 3º). Assim, 

pelos documentos médicos juntados aos autos verifico que a parte autora 

é portadora de “Transtorno mental CID F20” (Num. 16550824-Pág.15). 

Outrossim, verifica-se no Num. 16550824-Pág.10 na Ficha do Cadastro 

Único da parte autora que a renda per capita da família é de 

aproximadamente R$33,00 (trinta e três reais), ou seja, inferior ao previsto 

na legislação em comento (1/4 do salário mínimo). Nessa linha de 

pensamento, restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício de prestação 

continuada, devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de 

Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB 

(data de início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome 

completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do 

advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de cópia desta 

decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta decisão. 

Determino a realização de estudo socioeconômico da família da parte 

requerente, a ser realizado no prazo de 60 dias pela assistente social 

forense, devendo a mesma deslocar-se até a residência da parte autora a 

fim de comprovar as condições de habitação, bem como a composição do 

núcleo familiar da mesma, devendo ainda responder aos quesitos da parte 

autora apresentados no Num. 16550823-Pág.13 e os seguintes quesitos: 

a) Quem reside com o autor? b) Quantas pessoas compõem o núcleo 

familiar do requerente e grau de escolaridade dos mesmos? c) Quantas 

pessoas trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a residência 

da requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade de cômodos, 

aspecto e demais informações pertinentes à análise da condição 

socioeconômica da mesma. Em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006845-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CONCEICAO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006845-98.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FABIO CONCEICAO ARAUJO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Defiro os benefícios da justiça gratuita. Postergo a 

análise do pedido de tutela de urgência após a realização do estudo 

social. Determino a realização de estudo socioeconômico da família da 

parte requerente, a ser realizado no prazo de 60 dias pela assistente 

social forense, devendo a mesma deslocar-se até a residência da parte 

autora a fim de comprovar as condições de habitação, bem como a 

composição do núcleo familiar da mesma, devendo ainda responder aos 

quesitos constantes na petição inicial, bem como aos seguintes quesitos: 

a) Quem reside com a parte autora? b) Quantas pessoas compõem o 

núcleo familiar da parte requerente e grau de escolaridade dos mesmos? 

c) Quantas pessoas trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a 

residência da parte requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade 

de cômodos, aspecto e demais informações pertinentes à análise da 

condição socioeconômica da mesma. Em observância as especificidades 

da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006710-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA GEDRO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE GOMES DE FIGUEIREDO OAB - 886.002.461-72 

(REPRESENTANTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006710-86.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

KARINA GEDRO GOMES REPRESENTANTE: CLAUDENICE GOMES DE 

FIGUEIREDO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/DH 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Postergo a análise do pedido de 

tutela de urgência após a realização do estudo social. Determino a 

realização de estudo socioeconômico da família da parte requerente, a ser 

realizado no prazo de 60 dias pela assistente social forense, devendo a 

mesma deslocar-se até a residência da parte autora a fim de comprovar 

as condições de habitação, bem como a composição do núcleo familiar da 

mesma, devendo ainda responder aos quesitos constantes na petição 

inicial, bem como aos seguintes quesitos: a) Quem reside com a parte 

autora? b) Quantas pessoas compõem o núcleo familiar da parte 

requerente e grau de escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas 

trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a residência da parte 

requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade de cômodos, 

aspecto e demais informações pertinentes à análise da condição 

socioeconômica da mesma. Em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006693-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAMARA ANDRADE DE LIMA OAB - MT16035/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006693-50.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROSEMERI ROCHA DE OLIVEIRA RÉU: INSS Visto/DH Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Postergo a análise do pedido de tutela de urgência após 

a realização do estudo social. Determino a realização de estudo 

socioeconômico da família da parte requerente, a ser realizado no prazo 

de 60 dias pela assistente social forense, devendo a mesma deslocar-se 

até a residência da parte autora a fim de comprovar as condições de 

habitação, bem como a composição do núcleo familiar da mesma, devendo 
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ainda responder aos quesitos constantes na petição inicial, bem como aos 

seguintes quesitos: a) Quem reside com a parte autora? b) Quantas 

pessoas compõem o núcleo familiar da parte requerente e grau de 

escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas trabalham? d) Qual a 

renda da família? e) Descreva a residência da parte requerente, quanto ao 

tipo de construção, quantidade de cômodos, aspecto e demais 

informações pertinentes à análise da condição socioeconômica da mesma. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006864-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA APARECIDA DA SILVA PEREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006864-07.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VERA APARECIDA DA SILVA PEREZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de AÇÃO DE MAJORAÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE SOB O ACRÉSCIMO DE 25% COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por VERA APARECIDA DA SILVA 

PEREZ em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que a parte autora pretende a 

condenação do requerido a fim de majorar em 25% o valor da 

aposentadoria recebida pela parte autora. Para tanto, justifica a 

requerente que, desde o ano de 2010, a mesma recebe o benefício de 

aposentadoria por idade, entretanto, aduz que em janeiro de 2018, sofreu 

acidente vascular cerebral, o que faz com que a requerente necessite de 

ajuda de terceiros para realizar suas atividades diárias, motivo pelo qual 

pugna pelo deferimento da majoração do benefício. É o relatório. Decido. 

Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte 

autora, via antecipação de tutela, a concessão da majoração em 25% do 

benefício de aposentadoria por idade que vem recebendo do requerido, 

suscitando, assim, que a majoração seja concedida nesta fase de 

cognição sumária, e que ao final da presente ação a mesma lhe seja 

concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Em que pese os argumentos expendidos na exordial, 

compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos nessa 

quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o 

Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária 

a presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. No caso dos autos, a parte autora se 

encontra recebendo o benefício de aposentadoria por idade desde o ano 

de 2010 (Num. 16695049 – pg. 01), sendo assim, se verifica que a parte 

autora não sofrerá qualquer dano em aguardar o regular trâmite 

processual. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006708-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DE FATIMA PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - 012.171.901-47 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006708-19.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIZETE DE FATIMA PIRES DE OLIVEIRA PROCURADOR: RAFAEL 

WASNIESKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/DH 

Verifica-se que na petição inicial o autor cita a realização de Perícia 

Médica Revisional (BILD) – Protocolo 500387028 pelo requerido, o qual 

cessou seu benefício no dia 26/09/2018. Sendo assim, intime-se a parte 

requerente para emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, juntando aos autos 

a Perícia Médica Revisional (BILD) – Protocolo 500387028 com a 

respectiva Comunicação de Decisão do requerido, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, ante o disposto no art. 321 do CPC. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006766-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACONIAS TORRES GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006766-22.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JACONIAS TORRES GALVAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JACONIAS 

TORRES GALVÃO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16598371 – pg. 17, 

em que demonstra que o autor recebeu o benefício de auxílio-doença até 

04/08/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 
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previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005198-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA OAB - MT0010885A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

 

DILIGÊNCIA Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito COMPLEMENTAR da diligência RURAL no distrito 

de Ipiranga do Norte no valor de R$ 544,30 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e trinta centavos) que deverá ser efetuado, conforme 

Provimento nº 07/2017-CGJ, por depósito junto a central de 

processamento de diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), link emissão de guias on-line, procurar 

diligência/emissão de guia de diligência, devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006786-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENICE RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006786-13.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ALDENICE RODRIGUES SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ALDENICE RODRIGUES SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16615916– pg. 02, 

em que demonstra que o autor recebeu o benefício de auxílio-doença até 

17/04/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001301-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CARLOS DALBERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006776-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR EUGENIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006776-66.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDIR EUGENIO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por VALDIR 

EUGENIO DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16607162. Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006866-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BATISTA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006866-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANDREIA BATISTA RAMOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ANDREIA BATISTA RAMOS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16698611. Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006883-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIRIA TREIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006883-13.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CELIRIA TREIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

/BG. Trata-se de Ação Ordinária de Pensão por Morte c/c tutela 

antecipada ajuizada por CELIRIA TREIN contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela antecipada, a concessão do beneficio previdenciário em 

razão do falecimento de Ademir Kersting de Moura, em 30 de janeiro de 

2016. Sustenta que formulou pedido de concessão de benefício 

administrativamente o qual, no entanto, restou indeferido, sob o argumento 

de falta de qualidade de dependente. Com a inicial juntou documentos. É o 

relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Trata-se, como 

visto linhas volvidas, de ação previdenciária em que a autora pretende que 

o requerido seja condenado a lhe conceder o benefício de pensão por 

morte, em razão do falecimento de seu convivente. O artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso em exame, verifico que os requisitos 

ensejadores da tutela pretendida não se encontram presentes. Para a 

concessão do benefício de pensão por morte, necessário se faz a 

demonstração da condição de segurado do falecido, bem como da 

situação de dependência da Requerente, nos termos do artigo 74 da Lei 

8.213/91. Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, 

infere-se que não restou comprovada, pelo menos neste momento, a 

verossimilhança da alegação, em razão da inexistência de prova 

inequívoca a comprovar a união estável existente entre a autora e o 

falecido, o que só será possível após instrução processual. Destarte, 

conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos da 

sentença de mérito, a antecipação da tutela só deve ser deferida quando 

demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado, com evidente receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação, além da reversibilidade da 

medida. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos, em que não há comprovação de condição do 

segurado do de cujus e de dependência da requerente com o falecido. Do 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pretendida. Em observância 

as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006875-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA FURTADO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006875-36.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIA MARIA FURTADO DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação previdenciária de 

concessão de benefício de aposentadoria por invalidez c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por ANTONIA MARIA FURTADO DE SOUSA em 

face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que aduz que foi lhe concedido o benefício de 

aposentadoria por invalidez nos autos de cód. 85048, sendo que referida 

ação transitou em julgado em 2014. Não obstante, sustenta a requerente 

que em 10/2018 foi convocada para perícia de revisão do benefício, 

oportunidade em que, arbitrariamente, o INSS cessou o benefício de 

aposentadoria por invalidez, com base no art. 47 das Lei 8.213/91, 

inserindo a parte autora em “mensalidade de recuperação”. Doutro norte, 

afirma a parte autora que não se encontra apta para retornar às 

atividades laborativas, uma vez que se encontra acometida de diversas 

patologias, motivo pelo qual pugna, nesta fase de cognição sumária, pelo 

deferimento de liminar, a fim de ver restabelecida a aposentadoria por 

invalidez em sua integralidade, devendo ser mantida por tempo indefinido, 

bem como para que este juízo determine ao réu que se abstenha de 

efetuar a redução da mensalidade de recuperação. É o relatório. Decido. 

Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte 

autora, via antecipação de tutela, o restabelecimento da aposentadoria por 

invalidez concedida a parte autora em sua integralidade, bem como requer 

que o INSS se abstenha de efetuar a redução da mensalidade de 

recuperação prevista para abril de 2019. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pese os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Compulsando os 

documentos acostados aos autos, verifico que, em que pese haja a 

redução do valor benefício, fato é que, conforme se depreende do CNIS, a 

parte autora se encontra recebendo a mensalidade por recuperação, não 

sendo necessária a tutela jurisdicional, uma vez que não resta 

caracterizada a ameaça ou lesão ao direito. Do exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55764 Nr: 6083-17.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULTIR JOSE VANZETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57828 Nr: 1489-23.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAMPOS CURTULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96375 Nr: 8321-04.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DOS ANJOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102562 Nr: 5498-23.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA MOREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99750 Nr: 2425-43.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON PONTES FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006965-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LOUREIRO DE MORAES MATHIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006965-44.2018.8.11.0040. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIANE 

LOUREIRO DE MORAES MATHIAS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com o seguinte documento: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003162-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO BASILIO MARCON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003162-87.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARCO BASILIO MARCON 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

Vistos etc. Intime-se o executado para, querendo, impugnar a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação 

e/ou havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já 

homologados e, determino a remessa dos autos ao Departamento de 

Contadoria do TJMT, nos termos do art. 3º do Provimento n. 11/2017/CM, 

devendo, na sequência, ser procedida com a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC, bem como art. 4º do referido Provimento. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000512-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL GOMES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT0016606A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 100051-332018.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial aportados nos autos, no ID nº 

16712292/16712300, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de 

direito. Sorriso/MT, 28 de novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003270-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDA MARSILIA DOMENICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRICILLA KELLEN SOCORRO DE SOUZA (REQUERIDO)

ROSIVANIA DA SILVA MEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003270-19.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BENILDA MARSILIA 

DOMENICO REQUERIDO: ROSIVANIA DA SILVA MEIRA, PRICILLA KELLEN 
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SOCORRO DE SOUZA Trata-se de reclamação proposta por BENILDA 

MARSILIA FELIPETTO em face de ROSIVÂNIA DA SILVA MEIRA e 

PRISCILLA KELLEN SOCORRO DE SOUZA, em que pretende a cobrança 

de valores sobre quebra de contrato de locação de imóvel, taxa de pintura 

e valores de aluguéis pendentes de pagamentos. A parte reclamante 

sustenta que locou seu imóvel para as reclamadas pelo prazo de 12 

(doze) meses, contudo, houve quebra de contrato diante da saída 

antecipada do imóvel. Relata que as reclamadas não efetuaram o 

pagamento da taxa de pintura, prevista em contrato, e não quitaram o valor 

pendente em relação a dois meses. Devidamente citado, as reclamadas 

apresentaram contestação. Em síntese, sustentam que o motivo da 

rescisão contratual foi exclusivamente diante da ausência de condições 

mínimas para residirem no imóvel, alegam que a casa tinha buracos e que 

constantemente faltava agua. Afirmam que diversas vezes entraram em 

contato solicitando os reparos e nada foi realizado, prejudicando seus 

compromissos e a criação de seus filhos. Em relação a valores 

pendentes, afirmam que são 20 (vinte dias) e não o lapso relatado na 

inicial. Sobre a taxa de pintura, afirmam que realizaram acordo verbal com 

Sr. Odair Didomenico, deixando uma lata de tinta no local. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Em impugnação, 

reforça o alegado na inicial. Alega que em nenhum momento a reclamante 

recebeu qualquer notificação sobre os problemas técnicos da residência e 

desconhece sobre o acordo em relação a taxa de pintura, pois as mesmas 

tratavam com terceiro. Afirma ser credora de valores diante da ausência 

de comprovantes de pagamentos de alugueis de forma integral. Audiência 

de conciliação restou infrutífera. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Analisados os 

argumentos das partes e a prova produzida, tenho que o pedido merece 

parcial provimento. Em relação a taxa de pintura, sabe-se que os 

contratos, como os de locação, são considerados acordos bilaterais ou 

plurilaterais nos quais as partes convergem suas vontades para a 

obtenção de um fim específico. Uma vez convencionados os limites do 

contrato ficam as partes ligadas pelo vínculo da vontade que as uniu. 

Nesses termos, o reclamante possui direito, conforme requerido, ao 

pagamento do valor correspondente ao não cumprimento das cláusulas 

contratuais. E ainda, em receber o imóvel no estado em que o entregou no 

momento da locação, nos termos da legislação supracitada, vejamos: “Art. 

23. O locatário é obrigado a: (...) III - restituir o imóvel, finda a locação, no 

estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso 

normal”. Diante de previsão em contrato sobre a taxa de pintura, a 

reclamante tem direito a receber o valor de forma integral, conforme o 

pactuado. (id 8694956) Em relação aos valores pendentes de 02 meses, 

verifica-se que a reclamante deixou de comprovar quais foram os meses 

que estavam pendentes, fazendo simples alegações. Diante de tal 

conduta, restringe que a parte reclamada comprove seu pagamento. Por 

outro lado, foi reconhecido o débito no valor correspondente a vinte dias. 

Em relação a quebra de contrato, entendo que não deve prosperar, pois 

ficou comprovado as inúmeras reclamações realizadas pelas reclamadas, 

demonstrando que o local tinha sérios problemas em sua estrutura de 

fornecimento de água (id 10047497 e 10047552). Entendo não haver a 

necessidade do formalismo de uma notificação, judicial ou extrajudicial, 

para que as providencias tivessem sido tomadas, já que, o representante 

da proprietária (Sr. Odair Didomenico), responsável pelo recebimento do 

valor do aluguel, tinha ciência do que estava ocorrendo. Ante o exposto, 

eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o 

fim de: 1) CONDENAR as reclamadas a pagarem, solidariamente, o 

restante do valor para quitação do débito da “Taxa de Pintura”; 2) 

CONDENAR as reclamadas a pagarem, solidariamente, o valor pendente 

do aluguel, correspondente a 20 (vinte) dias, devidamente atualizado. 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001129-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA FELIX (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1001129-90.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 28 de novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005148-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BATISTA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005148-76.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, indique bens penhoráveis, 

no prazo de 10 (dez) dias, considerando a diligência de ID. 16502073, sob 

pena de arquivamento. Sorriso/MT, 29 de novembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002298-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADINE DE SOUZA ZIEGLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VENEZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002298-15.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16515748, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 29 de 

novembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004156-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ZANATA SCABURI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLARA MEDEIROS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Processo: 1005148-76.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que promova a distribuição da 

Carta Precatória, em observância ao informado pela Comarca deprecada 

no ID. 16613535, bem como para que aporte aos autos o comprovante de 

sua distribuição. Sorriso/MT, 29 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011306-96.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8011306-96.2015.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 29 de Novembro de 2018. 

Cristiane V. Kuhn Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011306-96.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8011306-96.2015.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 29 de Novembro de 2018. 

Cristiane V. Kuhn Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011306-96.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8011306-96.2015.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 29 de Novembro de 2018. 

Cristiane V. Kuhn Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011306-96.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8011306-96.2015.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 29 de Novembro de 2018. 

Cristiane V. Kuhn Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011306-96.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8011306-96.2015.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 29 de Novembro de 2018. 

Cristiane V. Kuhn Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000121-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO para os devidos fins, em razão da portaria nº 1420/2018-PRES, 

disponibilizada no DJE nº 10379, pág. 57, do dia 21/11/2018 que 

estabeleceu o horário de expediente no Tribunal de Justiça e nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, excepcionalmente, no dia 19 de 

dezembro de 2018, das 7 às 14 horas e, seguindo determinação deste 

juízo, REDESIGNO o ato para o dia 19 de dezembro de 2018, às 13:35 

horas, nesta comarca. Impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante/reclamada) acerca da data da audiência de conciliação 

redesignada, ficando as partes cientes de que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito/revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MOTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000352-08.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca do deposito judicial no ID. 16708081, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 29 de novembro de 

2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004067-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DAVID GUIMARAES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO para os devidos fins, em razão da portaria nº 1420/2018-PRES, 

disponibilizada no DJE nº 10379, pág. 57, do dia 21/11/2018 que 

estabeleceu o horário de expediente no Tribunal de Justiça e nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, excepcionalmente, no dia 19 de 

dezembro de 2018, das 7 às 14 horas e, seguindo determinação deste 

juízo, REDESIGNO o ato para o dia 19 de dezembro de 2018, às 08:00 

horas, nesta comarca. Impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante/reclamada) acerca da data da audiência de conciliação 

redesignada, ficando as partes cientes de que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito/revelia.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004068-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DAVID GUIMARAES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO para os devidos fins, em razão da portaria nº 1420/2018-PRES, 

disponibilizada no DJE nº 10379, pág. 57, do dia 21/11/2018 que 

estabeleceu o horário de expediente no Tribunal de Justiça e nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, excepcionalmente, no dia 19 de 

dezembro de 2018, das 7 às 14 horas e, seguindo determinação deste 

juízo, REDESIGNO o ato para o dia 19 de dezembro de 2018, às 08:05 

horas, nesta comarca. Impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante/reclamada) acerca da data da audiência de conciliação 

redesignada, ficando as partes cientes de que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito/revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004070-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN FAUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO para os devidos fins, em razão da portaria nº 1420/2018-PRES, 

disponibilizada no DJE nº 10379, pág. 57, do dia 21/11/2018 que 

estabeleceu o horário de expediente no Tribunal de Justiça e nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, excepcionalmente, no dia 19 de 

dezembro de 2018, das 7 às 14 horas e, seguindo determinação deste 

juízo, REDESIGNO o ato para o dia 19 de dezembro de 2018, às 08:15 

horas, nesta comarca. Impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante/reclamada) acerca da data da audiência de conciliação 

redesignada, ficando as partes cientes de que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito/revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004072-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO para os devidos fins, em razão da portaria nº 1420/2018-PRES, 

disponibilizada no DJE nº 10379, pág. 57, do dia 21/11/2018 que 

estabeleceu o horário de expediente no Tribunal de Justiça e nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, excepcionalmente, no dia 19 de 

dezembro de 2018, das 7 às 14 horas e, seguindo determinação deste 

juízo, REDESIGNO o ato para o dia 19 de dezembro de 2018, às 08:25 

horas, nesta comarca. Impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante/reclamada) acerca da data da audiência de conciliação 

redesignada, ficando as partes cientes de que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito/revelia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002591-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSATTO & GOMES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002591-82.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16521374, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 29 de Novembro de 2018. 

Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004073-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO para os devidos fins, em razão da portaria nº 1420/2018-PRES, 

disponibilizada no DJE nº 10379, pág. 57, do dia 21/11/2018 que 

estabeleceu o horário de expediente no Tribunal de Justiça e nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, excepcionalmente, no dia 19 de 

dezembro de 2018, das 7 às 14 horas e, seguindo determinação deste 

juízo, REDESIGNO o ato para o dia 19 de dezembro de 2018, às 08:30 

horas, nesta comarca. Impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante/reclamada) acerca da data da audiência de conciliação 

redesignada, ficando as partes cientes de que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito/revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004074-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO para os devidos fins, em razão da portaria nº 1420/2018-PRES, 

disponibilizada no DJE nº 10379, pág. 57, do dia 21/11/2018 que 

estabeleceu o horário de expediente no Tribunal de Justiça e nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, excepcionalmente, no dia 19 de 

dezembro de 2018, das 7 às 14 horas e, seguindo determinação deste 

juízo, REDESIGNO o ato para o dia 19 de dezembro de 2018, às 08:40 

horas, nesta comarca. Impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante/reclamada) acerca da data da audiência de conciliação 

redesignada, ficando as partes cientes de que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito/revelia.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003008-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 180 de 545



Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1003008-06.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 29 de Novembro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001709-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamada acerca da data 

da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO de 

2019, às 08:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamada independentemente de sua intimação. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002497-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTELMO MORAIS PALMEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002497-71.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16523662, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 29 de Novembro de 2018. 

Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELVAIR PEREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 11:20 horas, nesta Comarca.Ficando a parte interessada 

ciente que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002418-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA ROSA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1002418-29.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 29 de Novembro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003101-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE SOUSA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003101-66.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

reclamante(advogado) para no prazo de 05(cinco) dias manifestar-se 

acerca dos documentos juntados no ID. 16550264, informando numero da 

conta corrente, banco agencia e em nome de quem deverá ser transferido 

o valor depositado. Sorriso/MT, 29 de Novembro de 2018 Elite Capitanio 

Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003168-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINA DE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GAMA DE SOUZA OAB - PR47965 (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ SBROGLIO ZANIN OAB - PR48171 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003168-60.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KATIA CRISTINA DE RAMOS 

REQUERIDO: SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME 

Vistos etc. Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam 

produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 05 dias, 

sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Transcorrido o 

prazo, certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010488-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE CARMEM LOLATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ ZACAROM (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 11:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005440-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LIMA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 11:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002397-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE DE RIBAMAR LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1002397-82.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 29 de Novembro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005442-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JIUVANEIDE NARCIZA DA SILVA (REQUERENTE)

ANALIO ANTONIO BORGES (REQUERENTE)

Y. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIR MARTINS DE OLIVEIRA 04258500135 (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001955-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GESAR GEHLEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOLAR JOAO PINTO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 13:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002426-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA LIFANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002426-35.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16553461, querendo, apresentar 
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contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 29 de Novembro de 2018. 

Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONDACAR AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON CORDEIRO SOARES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de MARÇO 

de 2019, às 13:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006148-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIMAR ADRIANO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO DALLAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARA DE PINHO OLIVIERA OAB - GO47754 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006148-14.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 29 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005630-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENY TEREZINHA TEOCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005630-24.2017.8.11.0040. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei 

n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por GENY 

TEREZINHA TEOCHI em face de JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 

ME, alegando, em suma, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, providenciado pelo reclamado. 

Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com o reclamado, 

apto a justificar a inscrição. Postulou a declaração de inexistência da 

dívida, bem como a reparação pelos danos morais suportados. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, alega que houve inadimplemento parcial de dívida firmada 

em nota promissória, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, o reclamante 

reforça o alegado na inicial e alega que a nota promissória apresentada é 

falsa. Pois bem. No caso, percebe-se que o deslinde da questão está 

atrelado em saber se a assinatura constante em nota promissória é ou não 

da reclamante, a depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia 

grafotécnica), que foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não 

se harmonizar com os seus princípios norteadores, notadamente aqueles 

explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto 

Theodoro Júnior: "A prova técnica é admissível no Juizado Especial, 

quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a 

forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O 

perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará 

as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não 

for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do 

técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito 

será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e 

as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010127-30.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MONTAGNER REINERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010127-30.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP EXECUTADO: GUILHERME MONTAGNER REINERI Vistos etc. A 

PENHORA de bem IMÓVEL requerida PRESSUPÕE a mera juntada da 

CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA, nos termos do art. 845, § 1º, do 

NCPC. Assim, INTIME-SE A EXEQUENTE A JUNTAR A MATRÍCULA 

ATUALIZADA, no prazo de 30 dias. Juntada a matrícula, constatando que 

o imóvel ainda se encontra em nome do executado, LAVRE-SE O TERMO 

DE PENHORA DIRETAMENTE EM CARTÓRIO, intimando-se o executado. 

Sequencialmente, intime-se o exequente a COMPROVAR O REGISTRO DA 

PENHORA NA MATRÍCULA (art. 844, do NCPC), sem o qual se torna 

inviável a alienação. Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE 

MANDADO DE AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, devendo o credor ser intimado, 

inclusive, para informar se tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem 

penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO 

INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde 

já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, 

HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, 

HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, 

CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO 

DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010028-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANGELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010028-26.2016.8.11.0040 Reclamante: BANCO BRADESCO S.A. 

Reclamado: MARCOS ANGELO Vistos etc. Consoante extrato anexo, não 

há veículos registrados em nome do executado. No mais, DEFIRO o pedido 

de REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, procedendo, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa. Em razão disso, determino a juntada com a anotação de SIGILO 

dos  OFÍCIOS PRESTADO R E S  D A S  I N F O R M A Ç Õ E S 

ECONÔMICO-FINANCEIRAS das partes, dando CIÊNCIA DO SEU 

CONTEÚDO AO INTERESSADO. Intime-se o reclamante para, no prazo de 

05 dias, manifestar-se, sob pena de ARQUIVAMENTO. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004364-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIA ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO CARLOS SOUSA DA CONCEIÇÃO (REQUERIDO)

RAISSA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004364-65.2018.8.11.0040 Reclamante: MARILEIA ZANELLA Reclamado: 

RAISSA SILVA SOUZA e outros Vistos etc. Considerando que não consta 

nos autos o CPF dos reclamados, procedo, neste ato com a REQUISIÇÃO 

DE ENDEREÇO junto ao sistema SIEL, o qual restou infrutífero, dada a 

inexistência de dados complementares com relação ao reclamado Antônio 

(nome da mãe, data de nascimento, número do título de eleitor), e 

inexistência de cadastro eleitoral da reclamada Raissa. Nesta toada, 

intime-se o reclamante para requerer o que de direito, no prazo de cinco 

dias, indicando o endereço atualizado dos reclamados ou o CPF 

possibilitando buscas no BACENJUD e RENAJUD, sob pena de extinção. 

Em caso de indicação do endereço, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se/citem-se as partes. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003355-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE HAMMERSCHMIDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003355-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

REQUERIDO: FABIANE HAMMERSCHMIDT Vistos etc. Sobre a 

correspondência devolvida de Num. 16624875, manifeste-se a reclamante 

em cinco dias, indicando o endereço atualizado da reclamada. Indicado o 

endereço, designe-se nova audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema. Após a designação, intimem-se as partes. Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011262-77.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CONTABIL CONTATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011262-77.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ESCRITORIO CONTABIL 

CONTATICA LTDA - ME REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de ação em que diz a parte autora que retomou uma negociação 

com a requerida para a contratação de um plano de dados e voz, tendo a 

requerida efetuado a instalação dos cabos de fibra óptica mas não 

liberado o sinal. Mesmo sem a liberação do sinal houve a emissão de duas 

faturas de cobrança com vencimentos para 20/09/2015 e 20/10/2015, 

para os serviços de dados e voz, sem que houvesse a prestação de 

serviços de internet. Diz ter registrado várias reclamações, inclusive na 

Anatel, sem sucesso. Relata que teve que contratar outro serviço de 

internet de uma terceira empresa, enquanto a situação com a requerida 

não se resolvia. Em que pese o despacho que suspendeu o presente feito 

em razão da afetação do REsp. 1.525.174/RS e 1.525.134/RS, certo é que 
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em consulta aos recursos citados, nesta data, constata-se que no Resp 

1.525.134/RS foi tornada sem efeito a afetação antes determinada e nos 

autos do Resp1.525.134/RS, a afetação diz respeito aos seguintes temas: 

"A indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de 

franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o 

consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa. - ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do 

plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do 

usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. 

- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de 

valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se 

tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da 

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, §3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou 

má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); - 

abrangência da repetição de indébito - se limitada aos pagamentos 

documentalmente comprovados pela autora na fase instrutória ou passível 

de o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante 

determinação à parte ré de apresentação de documentos" Nesta toada, 

constata-se que não há identidade entre as matérias afetadas e a 

discussão travada nos autos, motivo pelo qual passo ao julgamento do 

feito. Foi deferida a medida liminar “para efeito de determinar à reclamada 

que se abstenha de realizar o bloqueio unilateral da prestação do serviço 

de telefonia, bem com, de realizar a rescisão do contrato realizado no 

negócio jurídico discutido. O prazo de cumprimento desta decisão vai 

fixado em 05 (cinco) dias, com multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para o caso de não cumprimento inversão do ônus 

probatório e a medida liminar pleiteada determinado a abstenção de inserir 

o nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito”. Após, houve 

embargos de declaração opostos pela reclamante, os quais foram 

recebidos como pedido de reconsideração, sendo deferida totalmente a 

liminar pleiteada, nos seguintes termos “DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar à parte reclamada: a instalação de internet 4MB FULL 

por fibra ótica, disponibilizando o devido acesso conforme contratado; que 

proceda ao reajuste das faturas 09/2015, 10/2015 e supervenientes, 

excluindo da cobrança os valores referente à internet, assim 

permanecendo até que o serviço seja efetivamente prestado, devendo a 

reclamada reemitir tais faturas com os valores retificados e sem ônus à 

reclamante, com novo prazo de vencimento; que se abstenha de efetuar 

protesto e restrição junto aos cadastros de proteção ao crédito em nome 

da parte reclamante em razão dos débitos objetos desta ação. Fixo o 

prazo de 10 (dez) dias para cumprimento das obrigações acima, ficando 

desde já estipulada multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

para o caso de não cumprimento.” Noticiado o descumprimento, no Id. nº 

999664 houve a majoração da multa diária, em virtude do não cumprimento 

da liminar. A requerida contesta afirmando inexistirem danos morais e 

materiais indenizáveis. Refere a parte autora que foram realizadas 

diversas reclamações e tentativas para que o pacote de internet fosse 

instalado e as cobranças fossem readequadas enquanto o mesmo ainda 

não havia sido instalado A controvérsia dos autos é singela, e com o 

deferimento da medida liminar pleiteada, a qual estou confirmando, houve o 

atendimento em parte dos pedidos requeridos na inicial (id. 1642509), 

especificamente no que se refere à instalação da internet e readequação 

das faturas, de modo prossegue a ação para análise dos danos morais e 

materiais pleiteados. Quanto aos danos morais, entendo que o fato em liça 

constitui mero dissabor e não acarreta abalo psicológico a ensejar dano 

moral. Trata-se de uma situação desagradável, mas não passa disso, não 

foge da normalidade, do corriqueiro. O mero descumprimento contratual 

não enseja a reparação por dano moral, já que inocorrente qualquer 

afronta a direito de personalidade. Assim, a hipótese dos autos por si só 

não acarreta dano moral. Para que este seja configurado é necessária a 

prova da existência de grave incômodo que fuja da normalidade e cause 

abalo psicológico. Entretanto, analisando-se o caso concreto, não se 

vislumbra tal situação. A requerente não trouxe aos autos nenhuma prova 

no sentido de ter sofrido grave constrangimento em virtude da não 

instalação da internet. Não houve inscrição indevida de seu nome nos 

cadastros restritivos de crédito. Ainda que assim não fosse, filio-me ao 

entendimento que pessoa jurídica apenas sofre violação moral quando tem 

a sua honra objetiva maculada, o que não é o caso dos autos. Explico: De 

acordo com a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, pessoas 

jurídicas podem sofrer dano moral. Todavia, este dano deve decorrer de 

lesão a honra objetiva desta– que é aquela que decorre de lesão a 

imagem, ao nome, a boa fama da pessoa jurídica. Neste sentido é o 

entendimento da Egrégia Corte Cidadã, in verbis: [...] 2. "Toda a edificação 

da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano 

moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada 

em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, 

respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra 

objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações 

potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica" (AgRg no AREsp 

389.410/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 

2/2/2015). Incidência da Súmula 227/STJ. [...] (AgRg no Ag 1397460/RJ, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, 

DJe 26/11/2015) (grifo nosso). Nesse sentido, improcede também o pedido 

de danos materiais, de ressarcimento do valor gasto com honorários 

advocatícios, pois os mesmos são de responsabilidade única e exclusiva 

do autor, não podendo se constituir em dano material passível de 

restituição, nos exatos termos da jurisprudência. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. DEMORA INJUSTIFICADA NA 

LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. DANO EMERGENTE. RESTITUIÇÃO DE 

HONORÁRIOSCONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DA 

SEGURADORA. CABIMENTO. 1. No caso em exame a decisão recorrida foi 

publicada em período compreendido até 17/03/2016. Assim, segundo os 

enunciados do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação do novel 

Código de Processo Civil, há a incidência da legislação anterior, de acordo 

com o posicionamento jurídico uniforme daquela Corte, que tem a 

competência para regular a forma de aplicação da lei federal. 2. A 

interpretação precitada coaduna com os princípios conformadores da 

atual legislação processual civil, que dizem respeito a não ocasionar 

prejuízo à parte ou gerar surpresa a esta com a modificação do 

procedimento em relação aos atos já efetivados, consoante estabelece o 

art. 9º, caput, e art. 10, ambos do novel Código Processo Civil. Da quitação 

outorgada pela parte segurada na via administrativa 3. No que diz à 

quitação dada pela parte contratante na via administrativa, releva ponderar 

que a percepção de valores a título de liquidação pelo sinistro não importa 

em abdicar do direito de discutir o pacto securitário, resultante da demora 

na liquidação do sinistro pela ré. Dos danos emergentes e lucros 

cessantes 4. É ônus processual de a parte demandante comprovar o 

prejuízo material sofrido a título de dano emergente e lucro cessante, bem 

como a sua extensão. Inteligência do art. 333, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 5. Dano emergente. Honorários contratuais. A contratação 

de advogados para atuação judicial na defesa de interesses das partes 

não poderia se constituir em dano material passível de indenização, pois 

inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, 

ampla defesa e acesso à Justiça, segundo jurisprudência consolidada do 

STJ. (...) (Apelação Cível Nº 70068707025, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

25/05/2016) (grifo intencional). DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, confirmar as liminares 

deferidas, determinando à parte reclamada a instalação de internet 4MB 

FULL por fibra ótica, disponibilizando o devido acesso conforme 

contratado; procedendo, ainda ao reajuste das faturas 09/2015, 10/2015 e 

supervenientes, excluindo da cobrança os valores referente à internet, 

assim permanecendo até que o serviço tenha sido efetivamente instalado 

e prestado, devendo a reclamada reemitir as faturas em desacordo com 

os valores retificados e sem ônus à reclamante, com novo prazo de 

vencimento, não podendo inscrever o nome da autora em cadastros 

restritivos em virtude de tal débito. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso-MT, 28 de 

novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006525-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZE AUGUSTO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006525-48.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ZE AUGUSTO CORRETORA E 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos 

etc. Considerando que a parte reclamante devidamente intimada para 

comprovar que se encontra enquadrada nas hipóteses do inciso II do §1º 

do art. 8ª da Lei n. 9.099/95 (MEI, ME ou EPP), não comprovou , JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do 

NCPC c/c art. 8º, §1º, II, da Lei n. 9.099/95. Sem custas. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOTEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010097-58.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ANA PAULA SOTEL DA 

SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Após a 

vinculação junto à Conta Única, proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003677-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MISLEI GOMES DE SOUZA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003677-88.2018.8.11.0040 Reclamante: MISLEI GOMES DE SOUZA 

GARCIA Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003676-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MISLEI GOMES DE SOUZA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003676-06.2018.8.11.0040 Reclamante: MISLEI GOMES DE SOUZA 

GARCIA Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010807-15.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE PIRES CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010807-15.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ELISANE PIRES CAVALHEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Em que pese o despacho 

que suspendeu o presente feito em razão da afetação do REsp. 

1.525.174/RS e 1.525.134/RS, certo é que em consulta aos recursos 

citados, nesta data, constata-se que no Resp 1.525.134/RS foi tornada 

sem efeito a afetação antes determinada e nos autos do Resp 

1.525.134/RS, a afetação diz respeito aos seguintes temas: "A indevida 

cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia / plano 

de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido de 

indenização por danos morais, em contrato de prestação de serviços de 

telefonia fixa. - ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da 

cobrança de serviços advindos da alteração do plano de franquia / plano 

de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se 

configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a 

necessidade de comprovação nos autos. - prazo prescricional incidente 

em caso de pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior 

ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados 

de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / plano de 

serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do Código 

Civil), trienal (artigo 206, §3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; - 

repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 

ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, 

negligência e imperícia); - abrangência da repetição de indébito - se 

limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela autora na 

fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de 

liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos" Nesta toada, constata-se que não há 

identidade entre as matérias afetadas e a discussão travada nos autos, 

motivo pelo qual passo ao julgamento do feito. Trata-se de ação em que 

relata a parte autora era titular de uma linha telefônica móvel, e que 

cansada da má prestação dos serviços, mesmo não resolvida diante de 

tantas reclamações, optou por solicitar o cancelamento. Refere, no 
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entanto, ter sido surpreendida com a negativa de crédito, em virtude das 

restrições creditícias inseridas pela ré no SPC de débitos referentes aos 

meses de abril e junho de 2014. A requerida contesta afirmando que 

houve o cancelamento do contrato se deu em virtude de inadimplemento 

em setembro de 2014. Refere que as faturas em aberto são dos meses de 

abril a julho de 2014, em que o serviço ainda estava ativo. Pugna pela 

improcedência da demanda. A parte requerente alega que cancelou os 

serviços com a requerida e que nada mais deve à mesma, entretanto, além 

de não mencionar em que data aproximada se deu o cancelamento, não 

traz aos autos nenhum número de protocolo de cancelamento. Ademais, 

tal alegação é rebatida pela requerida, que diz que nunca houve o 

cancelamento dos serviços, sendo os mesmos cancelados por 

inadimplência. Assim, tenho que não merece prosperar a presente ação, 

pois embora incida no caso o Código de Defesa do Consumidor, com a 

regra da inversão do ônus da prova, o mesmo não exime totalmente a 

parte autora de trazer o mínimo de elementos para provar o seu direito e, 

conforme relatado acima, não há prova da data em que se deu o 

cancelamento – e até se o mesmo ocorreu – nem mesmo da quitação de 

todos os serviços utilizados. Tais provas acima citadas seriam de fácil 

produção pela parte autora, e embasariam ainda que minimamente seus 

argumentos. Desse modo, tenho que improcede a presente ação. 

DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente 

ação. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente. Sorriso-MT, 28 de novembro de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do 

(a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005927-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORACY MARIA DA COSTA FEITOSA ALVARENGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005927-31.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: CORACY MARIA DA COSTA FEITOSA ALVARENGA Vistos 

etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada 

possui uma dívida no valor de R$55,00 representada por compras de 

mercadorias junto à reclamante. A reclamada, devidamente citada, não 

compareceu a audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que não compareceu 

à audiência de conciliação, apesar de citado e intimado, nos termos do 

artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente representada 

pelos documentos juntados com a inicial. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a 

reclamante o valor de R$55,00 devidamente corrigidos pelo INPC e com 

juros legais a partir do vencimento estampado nas duplicatas estampadas 

na inicial. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003177-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARGINO BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003177-22.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ARGINO BEDIN REQUERIDO: 

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Vistos etc. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada 

em DANOS MORAIS, bem como seja declarada a INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO, sob a alegação de que teve seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida já paga, no valor de R$ 1.980,00. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a 

reclamada não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência da 

relação jurídica entre as partes, bem como a validade do débito ora 

apontado em nome da reclamante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

razão pela qual deve ser reconhecida como inexistente a relação jurídica 

entre as partes. Quanto aos danos morais, constata-se que o nome da 

autora foi negativado em decorrência de indébito (Num. 13677631), 

consoante fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento 

do TJMT: RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS E 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO 

INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência 

do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição ou manutenção irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência. (...). (TJMT - Turma Recursal Única. RI 

104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 04/06/2013). Sendo 

assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao quantum 

debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS 

DÉBITOS DISCUTIDOS NA INICIAL, determinando que a reclamada proceda 

com a imediata baixa dos referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias, 

sob pena de multa, no valor de R$500,00, confirmando, com isso, a tutela 

de urgência deferida; bem como para CONDENAR a reclamada a pagar à 

reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$6.000,00 (seis 

mil reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do 

evento danoso (398, do CC). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

sentença para cumprimento. Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003149-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILINIR MARIA SCHUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003149-54.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ILINIR MARIA SCHUCK 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. Trata-se de 

reclamação pugnando pela condenação da reclamada em danos materiais 

e morais decorrentes do prejuízo sofrido, em razão do vício apresentado 

em seu aparelho celular, o qual foi encaminhado à assistência técnica, não 

tendo sido devolvido com o devido reparo. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora pretende, a título de 

danos materiais, a devolução do valor pago pelo aparelho celular junto à 

parte requerida, sob a alegação de que mesmo encaminhado à assistência 

técnica e, passado o prazo de 30 dias, o mesmo não lhe fora devolvido 

com os devidos reparos. Porém, constata-se que os valores 

correspondentes ao referido aparelho celular já foram pagos 

administrativamente pela parte reclamada, muito antes do ajuizamento da 

demanda, em 15/12/2017, conforme se vê do Num. 16357825, tendo a 

autora omitido referido fato na inicial. No que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão. É 

consabido que o dano moral indenizável deve prover de conduta ilícita 

apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que 

ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico 

duradouro, o que não restou caracterizado nos autos. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – QUEDA DE ENERGIA – TELEVISOR DANIFICADO – DANO 

MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo a má prestação do serviço, a 

concessionária de serviço público fornecedora de energia tem a 

responsabilidade objetiva de reparar o dano material causado a outrem por 

conta da interrupção. 2. Não havendo abalos e constrangimentos hábeis a 

extrapolar os meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, não 

há que se falar em reparação por danos morais, considerando que, 

eventuais danos em equipamentos ocasionados por queda de energia, 

são passíveis apenas de indenização por danos patrimoniais. (Ap 

97077/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)” (TJMT. 

Primeira Câmara de Direito Privado, Ap 169072/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, J. 19/09/2017, DJE 25/09/2017) Assim, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes 

na inicial. Sem custas ou despesas processuais. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003688-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA SOUZA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003688-20.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: JOSE MARIA SOUZA MOREIRA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida 

no valor de R$625,00, representada por um cheque, o qual fora devolvido 

por ausência de provisão de fundos. O reclamado, devidamente citado, 

não compareceu a audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de citado e intimado, nos 

termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente 

representada por cheque emitido pelo reclamado, consoante cártula 

juntada aos autos. Tecidas tais considerações, a procedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo desnecessários maiores 

comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a reclamante o valor de 

R$625,00, devidamente corrigidos a partir da data da emissão do cheque e 

com juros legais a partir da primeira apresentação, nos termos do 

entendimento pacificado pelo STJ, via Recurso Repetitivo nº 1556834/SP. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004826-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CAREGNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE OAB - MT20918/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004826-22.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RAFAEL CAREGNATO 

REQUERIDO: CIELO S.A., COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E 

SERVICOS Trata-se de reclamação proposta por RAFAEL CAREGNATO E 

CIA LTDA EPP em face de CIELO S.A. e COMPANHIA BRASILEIRA DE 

SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALELO, em que pretende o repasse de valores 

provenientes de vendas e a condenação das empresas reclamadas por 

danos morais A parte reclamante sustenta no início do mês de julho de 

2017 o Requerente ligou para a Requerida solicitando que fizessem a 

troca do domicilio bancário que era do Banco Itaú, agência 6571, conta 

corrente 14282-4 para novo domicilio bancário, sendo Banco Sicoob, 

agência 3325, conta corrente 28783- 0. Porém, no dia 06 de junho o 

Requerente havia solicitado um adiantamento no valor de R$1. 497,65 

(hum mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco 

centavos) e o valor não foi repassado a nenhuma das contas informadas 

à cima. Diante da situação tentou resolver de forma administrativa, 

contudo, sem êxito. Relata que por esse motivo deixou de cumprir suas 

obrigações com terceiros. Devidamente citada, a segunda reclamada 

apresentou contestação. Preliminarmente, sustenta a incompetência do 

juizado especial e ilegitimidade da empresa. No mérito, aduz a inexistência 

do dever de indenizar, tendo em vista não ser a responsável pelos 

repasses dos valores impugnados pela parte reclamante. Alega que a 

CBSS limita-se a estabelecer contrato com empresas empregadoras, que 

possuem interesse de fornecer aos seus trabalhadores benefícios, como 

por exemplo o da alimentação ou refeição. Pugna pela improcedência da 

inicial. A primeira reclamada apresentou contestação, em síntese, alega 

ilegitimidade, uma vez que a sua atuação se restringe ao fornecimento do 

equipamento para que as transações sejam capturadas. Reforça, que não 

praticou qualquer irregularidade. Nesses termos, pugna pelo indeferimento 

dos pedidos contidos na inicial. Impugnação, rechaça as alegações das 

empresas reclamadas, pugnando pela procedência dos pedidos contidos 

na inicial. Demonstra, em extrato, que não recebeu os valores discutidos e 

que não consegue ter acesso ao sistema disponibilizado pelas reclamadas 

É o relatório. Decido. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do CPC). 

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada COMPANHIA 

BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALELO, entendo que deve 

prosperar, pois foi comprovado que sua atividade fim não tem qualquer 

relação com recebimento e repasses de valores utilizando as máquinas de 

cartões bancários. Quanto as demais preliminares, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De inicio, não há que se falar em 

relação de consumo na presente hipótese, uma vez que a parte 

reclamante se utiliza dos serviços ofertados pela empresa reclamada 

como meio de recebimento de pagamento dos produtos que oferta em seu 

estabelecimento. Nesse sentido: “Não há relação de consumo entre a 

operadora de cartão de crédito e aqueles que a contratam com o intuito de 

utilizar o sistema de pagamento por meio de cartões de crédito para 

incrementar sua atividade empresarial, ou seja, somente o usa com intuito 

de obter lucro. A relação de consumo, portanto, limita-se entre o 

fornecedor e o cliente, que compra seu produto ou serviço como 
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consumidor final. Prevalece as disposições gerais alusivas à competência 

prevista no CPC.” (TJMG. AI n. 100241335047712001). A relação jurídica 

estabelecida entre o reclamante e a primeira reclamada encontra-se 

devidamente demonstrada pelos documentos que instruem os autos, 

consubstanciada na contratação de terminais de cartão para recebimento 

de pagamentos. A celeuma estabelecida na presente reclamação orbita 

em relação a falta de repasse no valor de R$1.497,65 (hum mil, 

quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos). De 

outro lado, a empresa reclamada reforça a inexistência de qualquer 

inconsistência, pugnando pela improcedência dos pedidos indenizatórios. 

Pois bem. O reclamante demonstrou em sua inicial que buscou o auxílio da 

reclamada na tentativa de fazer a alteração dos dados bancários, bem 

como, posteriormente, o recebimento do valor, conforme protocolos de n 

9310565, 6894095, 9943422, 3225709, 0222181, 2758374, 1950853. De 

outro lado, a empresa reclamada não demonstrou, de forma satisfatória a 

justificativa para a não transferência do valor, tampouco que os valores 

reclamados pela parte reclamante foram regularmente transferidos para 

conta indicada, ônus probatório que lhe cabia, conforme disciplina o art. 

373, inciso II, do CPC. Ressalta-se que foi apresentado repasses de datas 

diversas da que foi solicitado pelo reclamante. Quanto ao dano moral. 

Destarte, a obrigação de indenizar é a consequência jurídica de ato ilícito, 

de forma que, aquele que deu causa aos danos morais sofridos, deve 

arcar com as consequências de sua conduta, indenizando os danos 

respectivos. Aliás, dispõe o art. 52 do Código Civil que se aplica às 

pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da 

personalidade. Desse modo, a pessoa jurídica pode sofrer dano mora, 

suscetível de ser reparada pela via judicial, conforme já fixado pela 

Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça: “A pessoa jurídica pode 

sofrer dano moral”. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 4.000,00 

(Quatro mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e 

proporcional. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, 

no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) CONDENAR a empresa reclamada, 

CIELO S.A., a pagar à parte reclamante, o valor de R$1.497,65 (hum mil, 

quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), valor a 

ser corrigido, tratando-se de ilícito contratual, pelo INPC desde a data do 

ajuizamento, com incidência de juros moratórios de 01% (um por cento); 2) 

CONDENAR, a título de danos morais, o valo de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais); 3) DECLARA a ilegitimidade passiva da empresa COMPANHIA 

BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003023-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEONICE FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003023-04.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA CLEONICE FREITAS 

SOUZA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação controvertendo as faturas de água com vencimentos em 

outubro, novembro e dezembro do ano de 2017, bem como as faturas dos 

meses janeiro, fevereiro e março de 2018, sob a arguição de que seriam 

abusivas, eis que não refletem o real consumo da residência da 

reclamante, pugnando pela inexigibilidade de tais débitos com a 

readequação dos valores. A reclamada, devidamente citada, não 

compareceu à audiência de conciliação, porém, apresentou contestação, 

acostando documentos, sustentando que o aparelho medidor sempre 

esteve na parte interna do imóvel, sendo que o antigo hidrômetro estava 

com o visor embaraçado, o que impossibilitava por completo a correta 

medição, fazendo com que a autora pagasse a tarifa mínima de 10m³, não 

pagando o que realmente consumia. Aduz que, com a troca do aparelho 

medidor, em 27/07/2017, passou a ser feita a correta medição. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Em que pese a parte requerida não tenha 

comparecido na audiência de conciliação, embora citada, com o que se 

operam os efeitos da revelia, a prova dos autos conduz à improcedência 

da demanda. A prova constante nos autos, trazida pelo reclamado, em 

contestação, a qual não foi objeto de impugnação pela reclamante, indica 

que, desde o mês de outubro/2015 até o mês de setembro/2017, as 

faturas do hidrômetro foram emitidas com base na tarifa mínima de 10m³, 

eis que o hidrômetro encontrava-se com o visor embaçado (Num. 

16422061, p. 03), sendo que, somente após a troca do hidrômetro, em 27 

de julho de 2017, passou a ser feita a correta medição do consumo, com a 

cobrança do efetivamente consumido na residência (Num. 16422061, p. 

04). De outro modo, houve a juntada, pela reclamada, da vistoria realizada 

na residência, não constatando nenhum vazamento (Num. 16422061, p. 

04). Tecidas tais considerações, a improcedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito 

em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003087-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LOPES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ANTONIO DE BONA OAB - SC39314 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003087-14.2018.8.11.0040. REQUERENTE: TIAGO LOPES COSTA 

REQUERIDO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS AMIGOS 

MATOGROSSENSES Vistos etc. Trata-se de ação cobrança por danos 

materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, sob a alegação de 

que foi atingido pelo veículo segurado pelo reclamado que não adentrou à 

rua sem se atentar quem vinha de frente na avenida, no caso o 

requerente. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, da análise 

acurada do arcabouço probatório produzido nos autos, constata-se que 

assiste razão à parte autora. Isso porque, no que toca a culpa pelo 

acidente de trânsito, a mesma resta demonstrada pelo Boletim de 

Ocorrência lavrado pelos PMs no Num. 13610160, na qual consta: “(...) 

segundo os condutores ambos seguia pela Perimetral Suhdoeste e quando 

se aproximaram do cruzamento da Rua São Conrado o veículo Agili que 

era dirigido pela Nadia Maria sinalizou que ia fazer a conversão a 

esquerda na Rua São Conrado, a motorista Nadia Maria não percebeu a 

moto conduzida pelo piloto Tiago Lopes e que vinha sentido contrário, 

neste momento a condutora do Agili acelerou para não acertar o condutor 

da moto mas não teve êxito e atingiu na moto de frente (...)”; Por fim, o fato 

de a parte autora não possuir carteira nacional de habilitação não é 

excludente de responsabilidade, nos termos da remansosa jurisprudência 

sobre o tema, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DE 

SEGURO – ACIDENTE – MORTE DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO QUE EXCLUI DEVER DE INDENIZAR – 

IMPERTINENCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO SEGURADO NO 

ACIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. ‘A ausência de habilitação para 

condução de veículos, considerada isoladamente, não autoriza a 

presunção de culpa exclusiva da vítima, para fins de exclusão do dever 

de indenizar.’ (REsp 1328332/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 
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TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 21/05/2013)”.(TJMT. Primeira Câmara 

de Direito Privado, Ap 177172/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, J. 18/04/2017, DJE 25/04/2017) Portanto, demonstrada a 

culpa do segurado do reclamado pelo sinistro, passemos à quantificação 

dos danos. No que toca aos danos materiais, entendo pela procedência, 

no valor de R$ 9.179,00, tendo em vista que quanto a este, não tendo o 

réu impugnado referido valor, presume-se como verdadeiro. Sendo assim, 

de rigor o ressarcimento do valor de R$ 9.179,00, visto que este é o 

montante correspondente aos danos materiais causados na motocicleta 

da parte autora por ocasião do sinistro. No mais, no que diz com os danos 

morais, segundo entendimento pacificado, a mera negativa de seguradora 

quanto ao pagamento do seguro, não enseja a indenização por dano 

moral. Sobre o tema, o entendimento do TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO 

– COBRANÇA DE SEGURO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – TERMO 

INICIAL – CIÊNCIA DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DA 

NOTIFICAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – ACIDENTE COM VEÍCULO – 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR – 

IMPERTINÊNCIA – SEGURADO QUE NÃO CONDUZIA O VEÍCULO – FILHO 

QUE PEGOU CHAVE E CONDUZIU O VEÍCULO SEM A AUTORIZAÇÃO DOS 

PROPRIETÁRIOS – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO E RISCO AO OBJETO 

DO CONTRATO PELO SEGURADO – AGRAVAMENTO QUE DEVE SER 

PRATICADO PELO PRÓPRIO SEGURADO – PRECEDENTES DO STJ – 

AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA PELO ACIDENTE – DEVER DE 

COBERTURA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PAGAMENTO DO SEGURO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – REALIZAÇÃO DO CONTRATO – JUROS DE 

MORA – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS JULGADOS 

PARCIALMENTE PROCEDENTES – RECURSO PROVIDO EM PARTE (...)2- ‘A 

ausência de habilitação para condução de veículos, considerada 

isoladamente, não autoriza a presunção de culpa exclusiva da vítima, para 

fins de exclusão do dever de indenizar.” (REsp 1328332/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 

21/05/2013). (...) 4- “A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento 

do seguro de automóvel, não acarreta dano moral passível de 

indenização.’ (grifei) (Ap 39413/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017). (...)”. (TJMT. Primeira Câmara 

De Direito Privado, Ap 43293/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, J. 07/11/2017, DJE 13/11/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, CONDENANDO o reclamado 

ao pagamento de DANOS MATERIAIS a reclamante no montante de R$ 

9.179,00, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo, 

bem como julgar IMPROCEDENTE o pedido de DANOS MORAIS. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003413-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA GLORIA GUARDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003413-71.2018.8.11.0040 Reclamante: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

Reclamado: MAGDA GLORIA GUARDA Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003316-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LYGIA MARIA ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003316-71.2018.8.11.0040 Reclamante: LYGIA MARIA ALVES LIMA 

Reclamado: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011253-18.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRATIADO COMERCIO DE PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011253-18.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: PRATIADO COMERCIO DE 

PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - EPP EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa manejada contra 

empresa em recuperação judicial. É o relatório. Decido. Pois bem, é público 

e notório que a OI teve seu plano de recuperação judicial aprovado em 

assembleia, portanto, há óbice ao prosseguimento do presente feito, eis 

que, desde a data do pedido de recuperação judicial, a empresa 

executada se encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato 

gerador anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo 

o exequente proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. 

Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 
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discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo Recuperacional. 

Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor habilitar seu crédito 

junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias recursais, emita-se 

certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na sequência. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010842-72.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL NICACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010842-72.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ELIEL NICACIO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S/A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Em que pese o despacho 

que suspendeu o presente feito em razão da afetação do REsp. 

1.525.174/RS e 1.525.134/RS, certo é que em consulta aos recursos 

citados, nesta data, constata-se que no Resp 1.525.134/RS foi tornada 

sem efeito a afetação antes determinada e nos autos do Resp 

1.525.134/RS, a afetação diz respeito aos seguintes temas: "A indevida 

cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia / plano 

de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido de 

indenização por danos morais, em contrato de prestação de serviços de 

telefonia fixa. - ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da 

cobrança de serviços advindos da alteração do plano de franquia / plano 

de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se 

configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a 

necessidade de comprovação nos autos. - prazo prescricional incidente 

em caso de pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior 

ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados 

de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / plano de 

serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do Código 

Civil), trienal (artigo 206, §3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; - 

repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 

ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, 

negligência e imperícia); - abrangência da repetição de indébito - se 

limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela autora na 

fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de 

liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos" Nesta toada, constata-se que não há 

identidade entre as matérias afetadas e a discussão travada nos autos, 

motivo pelo qual passo ao julgamento do feito. Trata-se de ação em que 

relata a parte autora que possuía um serviço de internet junto à requerida 

e que no início do ano de 2013 solicitou o cancelamento. Foi informada que 

para cancelar deveria pagar uma multa de rescisão contratual, contudo, 

discordou da cobrança. Relata que foi encaminhada fatura até sua 

residência, tendo restabelecido contato com a reclamada, requerendo o 

cancelamento do débito, entretanto, houve a inscrição do seu nome no 

SPC. A requerida afirma que o autor possuía um plano habilitado em 2010 

e que o débito refere-se a multa contratual. Diz que, todavia, por mera 

liberalidade e para manter bom relacionamento com o cliente isentou-o da 

multa e levantou a inscrição realizada. Pois bem, quanto ao mérito, trata-se 

de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente demonstra discordância com o débito em questão, enquanto a 

requerida alega que o mesmo correspondia à multa contratual e que era 

devido. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva legalidade do débito, pois apesar de alegar que o 

cliente nada mais deve à mesma, tendo isentado referida multa, deveria ter 

comprovado a legalidade de tal multa, visto que a mesma gerou um 

restrição creditícia no nome do autor. Entretanto, não há os autos prova da 

legalidade da cobrança, pois ausente prova da exigibilidade de tal débito, 

de modo que declaro a inscrição realizada indevida. Não houve qualquer 

menção da parte requerida acerca do que seria tal multa, não foi juntado 

contrato. Ademais, a própria requerida alega que o serviço foi contratado 

em 2010 e não nega a afirmação da autora de que o cancelamento se deu 

em 2013, de modo que difícil imaginar que se trataria de uma multa por 

quebra de fidelização. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 
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atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor, levando em conta que pelo extrato juntado com a inicial (Id.992659) 

possui o autor outra inscrição posterior à ora impugnada, de modo que 

seu nome não é tão imaculado como salienta ser. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar 

a inexigibilidade do débito de R$311,65 com relação ao contrato nº 

2063954062, determinando a baixa definitiva do nome da autora dos 

cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 29 de novembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003310-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELLIA LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003310-64.2018.8.11.0040 Reclamante: NOELLIA LOPES DA COSTA 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. 

Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de 

inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003313-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JORGE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003313-19.2018.8.11.0040 Reclamante: JOAO JORGE BORGES 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. 

Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de 

inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003315-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIHARA AIRES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003315-86.2018.8.11.0040 Reclamante: TIHARA AIRES FERREIRA 

Reclamado: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199612 Nr: 9484-09.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE FRANCISCO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B

 Vistos etc.

Considerando a decisão exarada no HC n°. 1010889-86.2018.8.11.0000, 

fls. 73/78, cumpra-se o alvará de soltura de fls. 79/80v.

Desde já, designo audiência admonitória para o dia 25 de janeiro de 2019, 

às 17h30min.

Intime-se o reeducando acerca da audiência admonitória designada, no ato 

de sua soltura.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 171325 Nr: 4176-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GUERRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Por conseguinte, como forma de concretizar a aplicação da circunstância 

atenuante alusiva à confissão espontânea e das agravantes do recurso 

que dificultou a defesa da vítima, e por meio cruel, fixo a pena provisória 

no patamar de 13 (treze) anos de reclusão.Ultrapassada tal etapa, em 

razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena, fixo a pena 

definitiva em 13 (treze) anos de reclusão. Para o cumprimento da pena de 

reclusão, dado o montante da pena fixada, e em se tratando de crime 

hediondo, estabeleço ao condenado o regime inicial fechado, nos termos 

do artigo 33, §§ 1.º, “a” e 2.º, “a”, do Código Penal. O réu não poderá 

recorrer em liberdade desta sentença, eis que persistem os requisitos e 
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fundamentos que ensejaram o decreto de sua prisão preventiva, agora 

ainda mais reforçados, eis que condenado pelo Tribunal do 

Júri.Confirmada a sentença em segunda instância, lance-se o nome do réu 

no rol dos culpados, extraia-se carta de guia definitiva para o cumprimento 

desta sentença, formando-se o Processo de Execução Criminal. Caso haja 

recurso, expeça-se guia provisória.Oficiem-se aos órgãos de registros, 

na forma de costume, inclusive ao Egrégio Tribunal Eleitoral para os fins 

previstos no art. 15, III da CF.Encaminhem-se as armas utilizadas no crime 

para destruição.Intimem-se. Cientifiquem-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso. NO 

MAIS, visto que o MPE apresentou Recurso de Apelação na fl. 516, 

tempestivo, conforme certidão de fl. 517, recebo-o. Abra-se vistas ao MPE 

para apresentação das Razões Recursais, e após, vista a Defesa para 

apresentação das Contrarrazões.Sorriso-MT, em 27 de novembro de 

2018.Anderson Candiotto,Juiz de Direito, em Substituição Legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167066 Nr: 1650-86.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELCHIOR BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BELCHIOR BATISTA DOS SANTOS, Cpf: 

03216231186, Rg: 21162646, Filiação: Elci Justina Batista dos Santos e 

Antonio Estacio dos Santos Filho, data de nascimento: 08/09/1988, 

brasileiro(a), natural de Apiacas-MT, convivente, rebobinador, Telefone 

65-9603-1647. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, na 

data de 01 de janeiro de 2017, por volta das 20h38min, na BR 163, nesta 

cidade e comarca, o denunciado BELCHIOR BATISTA DOS SANTOS, 

conduzia com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência 

de álcool o automóvel HONDA/CG 150 TITAN. Ante o exposto, o Ministério 

Público o denunciou como incurso no artigo 306, caput, do Código de 

Trânsiro Brasileiro, da Lei n° 9.503/1997.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  1 6 5 0 - 8 6 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

167066)VISTO/KP.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denunciou BELCHIOR BATISTA DOS SANTOS, qualificado nos 

autos, imputando-lhe a adequação típica do artigo 306, caput, da Lei n° 

9.503/97, tendo em vista os fatos ocorridos no dia 01/01/2017.Sem 

embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter 

atualizado seus dados cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial 

processante, pena de caracterização de fuga do distrito da culpa e 

demais consequências processuais de regência.Destarte, considerando 

também que o parquet possui meios legais e institucionais para perpetrar a 

referida busca cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG 

e junto ao INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a 

CITAÇÃO do acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, 

o qual será publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, 

o qual deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, 

deixando o acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa 

preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por força da sua fuga do 

distrito da culpa. Eis o relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão 

Processual e Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo 

nítida caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do 

distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal 

circunstância o sobrestamento da marcha processual e prescricional ut 

artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente 

não decorre tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente 

aos autos para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que 

realmente patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, 

conforme letra do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que 

a constituição de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. 

visando única e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência 

do(a) causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à 

suspensão em testilha, eis que por força de comando constitucional 

(incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do 

CPP, imperioso é em casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de 

Defensor Público), o que retira a possibilidade de continuidade da marcha 

processual.Destarte, havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do 

CPP ao caso sub examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e 

prescricionais é medida imperativa.Da Antecipação de Prova 

Testemunhal.Conforme lembra o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA 

NUCCI , o artigo 366 do CPP permite que, sem a real presença e ciência do 

acusado, se produza provas urgentes cujo atraso implicaria sua 

perda.Percutindo ao fundo da parlenda, certo é que o uso de tal instituto 

processual é sempre exceção à regra de somente se produzir provas 

mediante a real presença e interação do acusado e sua defesa técnica, 

pena de escárnio do constitucional devido processo legal.Quer dizer, o 

magistrado deve estar atento e vigilante para não permitir e criação do 

costume ilegal de tornar-se regra a exceção para sempre determinar a 

antecipação de oitiva de testemunhas sob o argumento de que o simples 

decurso do tempo seria suficiente para o esquecimento de detalhes e 

perda da referida prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório 

Excelso e do e. STJ, in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que 

determina a produção antecipada da prova testemunhal deve atender aos 

pressupostos legais exigidos pela norma processual vigente ("Art. 255. Se 

qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por 

velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 

tomar-lhe antecipadamente o depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o acusado, citado por edital, não 

comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, 

determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando 

esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal". 

Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 

20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 

105, n. 404, 2009, p. 481-487)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE 

URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 415 DO STJ. 1. A produção 

antecipada de provas está adstrita àquelas consideradas de natureza 

urgente pelo Juízo processante, consoante sua prudente avaliação, no 

caso concreto, nos termos do enunciado da Súmula 415 desta corte. 2. 

Não justifica a medida a alusão abstrata e especulativa no sentido de que 

as testemunhas podem vir a falecer, mudar-se ou se esquecer dos fatos 

durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. Muito embora 

seja assertiva passível de concretização, não passa, no instante 

presente, de mera conjectura, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos. 3. A afirmação de que a passagem do tempo 

propicia um inevitável esquecimento dos fatos, se considerada como 

verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade da produção antecipada da 

prova testemunhal em todos os casos de suspensão do processo, na 

medida em que seria reputada de antemão e inexoravelmente de caráter 

urgente, retirando do Juiz a possibilidade de avaliá-la no caso concreto. 4. 

Ordem concedida para cassar a decisão, mantida pelo acórdão 

impugnado, que determinou a produção antecipada de prova, determinado 

o desentranhamento das provas produzidas antecipadamente. (HC 

191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a inteligência do verbete 455 

da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser 

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 

decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 
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prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal.Ciência ao MP.Cumpra, providenciando e expedindo 

o necessário.Sorriso/MT, 6 de abril de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 28 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105386 Nr: 8460-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA, Filiação: 

Benedita Berto da Silva, data de nascimento: 27/05/1990, brasileiro(a), 

natural de Lucas do Rio Verde-MT. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Por todo conteúdo abaixo transcrita, bem como se o réu 

deseja recorrer a sentença..

Sentença: JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré às 

penas do artigo 157, § 2º, inciso I e II do CP.1.Dosimetria da Pena 

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, 

depreende-se que a moduladora é incapaz de gerar registro desfavorável 

à ré, porquanto, de acordo com os informes produzidos no processo, não 

subsistem registros hábeis, que tenham o condão de comprovar a 

pré-existência, considerada a data da consumação da ação delituosa, de 

decreto penal condenatório proferido em detrimento dos interesses da 

mesma (fl. 43). Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a 

emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, 

sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. Em verdade, a 

personalidade e a conduta social da acusada não deveriam, sequer, ser 

alvo de exame e análise pelo hermeneuta, quando da fixação da 

reprimenda penal, pois características fundamentalmente pessoais não 

poderiam ser hábeis a influenciar, positiva ou negativamente, no processo 

de dosimetria da sanção penal, que deve simplesmente impor uma sanção 

pela conduta desenvolvida — objetivamente considerada —, não se 

orientando por noções morais permeadas por extremo subjetivismo e de 

repercussões, no plano prático, discutíveis — exteriorização do princípio 

da secularização. No que tange às circunstâncias do crime, aos motivos 

do crime, ao comportamento da vítima e às conseqüências do crime e 

culpabilidade, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros 

desfavoráveis à ré, já que o seu cerne não descambou para excessos 

reprováveis no seio social. Por outro aspecto, de suma importância 

destacar que a culpabilidade da ré desponta em grau elevado isto porque 

de acordo com os informes produzidos no processo, esta e seu comparsa 

empreenderam esforços para, munidos de uma arma branca para 

intimidação, sair à procura de uma vítima para praticarem um assalto e 

assim alimentarem o seu vício em substâncisa entorpecentes. Dessa feita, 

entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma 

maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à 

culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor da 

acusada. É preciso assinalar, neste ponto, por relevante, que a 

circunstância de ter sido a infração penal mediante o emprego de arma 

(ainda que arma branca) [art. 157, § 2.º, inciso I do Código Penal], deve 

ser aquilatadas na primeira fase do método trifásico de aplicação da pena 

— em sede de circunstâncias judiciais (culpabilidade) —, até mesmo 

porque se trata de conjunto de fatores que não se consolidam como 

circunstâncias agravantes [art. 61 e art. 62, ambos do Código Penal]. Esta 

orientação tem por escopo cumprir função eminentemente ponderadora, a 

fim de permitir que o magistrado perquira, na terceira fase de aplicação da 

pena, acerca de um só aumento ou diminuição (quando definidas junto ao 

próprio tipo penal em que o acusado foi incurso, determinando a 

exasperação da pena em quantidades fixas ou variáveis), analisando a 

sua intensidade-censurabilidade [cf.: STJ, HC n.º 85.900/MS, 6.ª Turma, 

Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17/09/2009; STJ, HC n.º 

71.737/DF, 6.ª Turma, Relator: Min. Og Fernandes, j. 28/09/2010; STJ, HC 

n.º 178.982/DF, 6.ª Turma, Relator: Haroldo Rodrigues (Desembargador 

Convocado), j. 09/11/2010; STJ, HC n.º 124.843/DF, 5.ª Turma, Relator: 

Min. Felix Fischer, j. 18/06/2009; STJ, HC n.º 70.594/DF, 5.ª Turma, Relator: 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25/10/2007]. Destarte, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi 

dissecada anteriormente e extratifica uma como desfavorável, afigura-se 

perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, de forma que 

passo a fixar a PENA-BASE imputada à réu em 04 (quatro) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e em 60 (sessenta) dias multas. Não se 

vislumbra a presença de circunstâncias atenuantes e agravantes pelo que 

mantenho a pena anteriormente fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão e em 60 (sessenta) dias multa.Ausente causa de 

diminuição de pena. Há causa especial de aumento de pena do concurso 

de agentes pelo que aumento a pena em 1/3. Dessa forma, aumento a 

pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, no patamar de 1/3, ficando a 

pena definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias 

multa. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada por pena 

restritiva de direitos, por ter excedido os limites máximos previstos na 

norma de regência [art. 44 do Código Penal], devendo, o mesmo raciocínio 

ser feito no que pertine a suspensão condicional da pena [art. 77 do 

Código Penal], até mesmo porque a concessão de tais benefícios nessas 

circunstâncias seria absolutamente incompatível com a conduta 

protagonizada pela acusada.Isento-a do pagamento das custas e 

despesas processuais, porque assistida pela Defensoria Pública Estadual. 

Para o cumprimento inicial da pena, estabeleço ao condenado o regime 

SEMI- ABERTO. Em razão do regime fixado, concedo à ré o direito de 

recorrer em liberdade, revogando a determinação de prisão domiciliar. 

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos 

culpados (art. 5º, LVII, da Constituição da República), formando-se o 

processo executivo de pena definitivo, encaminhando-os com as peças 

necessárias para cumprimento.Oficie-se, ainda, ao Juízo de seu domicílio 

eleitoral para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos). Certificado o trânsito em julgado, 

procedidas às baixas, anotações e comunicações de praxe, forme-se o 

executivo de pena e arquive-se. Declaro esta por publicada com a entrega 

em Secretaria da 5ª vara. Dispensado o registro, na forma prevista na 

CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se. Intime-se a acusada e o Defensor 

Público. Ciência ao MP. Cumpra-se. Sorriso/MT, 31 de março de 2016. 

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 28 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169812 Nr: 3263-44.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIZON RAMOS MENDES, Cpf: 

96293268172, Rg: 15723135, Filiação: Jose Maria Gonçalves Mendes e de 

Maria das Dores Ramos Mendes, data de nascimento: 23/02/1982, 

brasileiro(a), natural de Peixoto de Azevedo-MT, solteiro(a), classificador, 

Telefone 9639-0046. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
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as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos que na data de 08 de outubro de 

2016, por volta das 13h40min, em uma residência particular, localizada na 

Rua Topázio, n° 31, nesta cidade, o denunciado EDIZON RAMOS MENDES, 

ofendeu a integridade física de sua companheira GislaineFerraz de Lima, 

acarretando-lhes as lesões corporais. Ante o exposto, o Ministério Público 

o denunciou como incurso no artigo 129, § 9°, do Código Penal, com 

observação da Lei n° 11.304/2006.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  3 2 6 3 - 4 4 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

169812)VISTO/KP.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denunciou EDIZON RAMOS MENDES, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica do artigo 129, § 9° do Código Penal, com 

observância da Lei n° 11.340/06, tendo em vista os fatos ocorridos no dia 

08/10/2016.Sem embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao 

acusado manter atualizado seus dados cadastrais perante a autoridade 

policial e/ou judicial processante, pena de caracterização de fuga do 

distrito da culpa e demais consequências processuais de 

regência.Destarte, considerando também que o parquet possui meios 

legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao 

Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita 

Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL 

na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos 

autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis 

o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por 

força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o relato do necessário. 

Fundamento.Da Suspensão Processual e Prescricional.Percutindo ao 

fundo da parlenda, observo nítida caracterização da malfada crise de 

instância em face da fuga do distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo 

corolário lógico de tal circunstância o sobrestamento da marcha 

processual e prescricional ut artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que 

da citação editalícia somente não decorre tal suspensão se o(a) 

acusado(a) comparece pessoalmente aos autos para autodefesa e/ou 

constitui ele(a) advogado(a) que realmente patrocine seus interesses no 

curso da instrução criminal, conforme letra do referido artigo 366 do 

CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição de advogado(a) para 

perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única e exclusivamente a 

liberdade provisória, somada a ausência do(a) causídico(a) nos demais 

atos instrutórios é situação assaz à suspensão em testilha, eis que por 

força de comando constitucional (incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e 

disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em casos tais a 

nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o que retira a 

possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, havendo 

incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub examine, a 

SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é medida 

imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal.Conforme lembra o 

arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal.Ciência ao MP.Cumpra, providenciando e expedindo 

o necessário.Sorriso/MT, 5 de março de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 28 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135484 Nr: 8231-88.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR TIAGO ORGANEK DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR BERTOLDO - 

OAB:17944/O

 Processo: 8231-88.2015.811.0040 Código 135484

VISTOS/MV

Antes de analisar os pedidos formulados pela defesa do réu, intime a 

vítima para que apresente justificativa quanto ao descumprimento 

informado pela parte acusada às fls. 130/133, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de multa.

Sem prejuízo do acima exposto, determino que as partes sejam 

submetidas à audiência de mediação/conciliação no CEJUSC, para tanto, 

DESIGNO o dia 05/12/2018 às 08:00hs, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, devendo as partes serem intimadas pelo menos 

05 (cinco) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 23 de novembro de 2018.
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ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178937 Nr: 8491-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE SOUZA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA DE CAMARGO - 

OAB:17756/O

 Processo: 8491-97.2017.811.0040 (Código: 178937)

VISTO/EM.

 Destarte, considerando que malgrado tenha o acusado constituído 

advogado nos autos, até a presente data ele não apresentou resposta à 

acusação.

Conforme precedentes do e. STJ, a constituição de advogado, mediante 

procuração nos autos, configura comparecimento espontâneo do 

acusado, suprindo eventual falta ou nulidade da citação.

 Nesse sentido cito precedentes, vejamos:

 HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE 

LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. RÉU EM 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO (FORAGIDO). POSTERIOR 

CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR PARA ACOMPANHAR A INSTRUÇÃO. ATO 

QUE SUPRE EVENTUAL FALTA OU NULIDADE DA CITAÇÃO. ARGUIÇÃO 

FORA DO MOMENTO OPORTUNO. CONVALIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. PARECER ACOLHIDO.

 1. O atual entendimento adotado no Supremo Tribunal Federal e no 

Superior Tribunal de Justiça é de que não se tem mais admitido o habeas 

corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou 

a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. Quando manifesta a 

ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora, 

situação verificada de plano, admite-se a impetração do mandamus 

diretamente nesta Corte para se evitar o constrangimento ilegal imposto ao 

paciente.

 2. Encontrando-se o réu foragido, em lugar incerto e não sabido, correta a 

determinação da citação editalícia. Contudo, a constituição de advogado, 

mediante procuração nos autos, configura comparecimento espontâneo 

do acusado, suprindo eventual falta ou nulidade da citação (Precedentes).

 3. De acordo com o art. 571, II, do Código de Processo Penal, nos 

processos de competência do Juiz singular, as nulidades ocorridas 

durante a instrução processual devem ser arguidas, em preliminar, nas 

alegações finais, sob pena de preclusão. In casu, a nulidade da citação só 

foi levantada em preliminar de apelação criminal, portanto fora do momento 

oportuno.

 4. Habeas corpus não conhecido.

 (HABEAS CORPUS Nº 293.320 - MS (2014/0095545-7) – Relator Ministro 

Sebastião Reis Junior, julgado em 11 de novembro de 2014).

Desta feita, determino a intimação da defesa do acusado, para querendo, 

apresente resposta a acusação no prazo legal.

Suprido o prazo sem apresentação, certifique e a conclusão.

Ciência ao MP.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 28 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 078/2018/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão 

regional do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 1420/2018/PRES que dispõe sobre o 

horário de expediente no dia 19/12/18, bem como do recesso forense; 

RESOLVE: Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, Gestores 

Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Dezembro, a saber:

Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, 

bem como, encaminhar cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados 

do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia Municipal, Delegacia Regional, 

Comando da Polícia Militar. Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de 

sua homologação. Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 30189 Nr: 3598-38.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, ONEIDA ANA FEROLDI 

GIONGO, ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos.

SOLICITE-SE informação sobre a carta precatória de fl. 529.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226810 Nr: 15705-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY GUSTAVO JOSE GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEIDA ANA FEROLDI GIONGO, MOSAIC 

FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, ELIO ADANIR GIONGO, VANDERLEI 

GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, JOSÉ MARCIO MARQUIORETO - 

OAB:14.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, LUCIANO DE 

SALES - OAB:5911-B/MT

 DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua 

instrução. A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de 

Processo Civil, FIXO as seguintes questões fáticas/jurídicas: (a) se a parte 

autora é possuidora do imóvel litigioso e desde quando; (b) se a parte 

autora é proprietária do imóvel litigioso e desde quando; (c) se a parte 

autora tinha ciência ou consentiu que o imóvel litigioso fosse dado em 

garantia, como no caso judicializado, e (d) se estão presentes os 

requisitos da fraude à execução; Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal 

e o depoimento pessoal das partes.A prova pericial solicitada pelas 

partes, como visto à fl. 2.255-verso e à fl. 2.272-verso, não tem qualquer 

correspondência com os pontos controvertidos e com o objeto da 

demanda. Depois, como a decisão de fls. 275/275-verso já deixou claro, 

não há que se falar em avaliação do bem no bojo da vertente demanda.Por 

fim, vale registrar que a valoração das provas e a ponderação sobre a 

respectiva natureza se dará quando da prolação da sentença, não sendo, 

agora, o momento propício para tanto. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 14h00min, devendo as 

partes apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do 

§ 4º do art. 357 do CPC, bem como procederem à sua intimação, conforme 

determina o art. 455 do CPC.Quanto à parte autora, o rol já fora 

apresentado às fls. 2.272-verso/2.273, conforme requerido naquela 

petição.Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal 

constará a advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 

1º do art. 385 do CPC.Vale dizer que, como as partes manifestaram 

positivamente acerca da realização de audiência de conciliação, na 

oportunidade da audiência de instrução e julgamento, será buscada a 

composição amigável. Caso as partes entendam que seria viável a 

designação de audiência apenas e tão-somente para a conciliação em 
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data mais próxima, sem prejuízo da instrutória já designada, bastará 

solicitar nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264452 Nr: 28026-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA SILVA ZANGRANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSINO RAMOS NOGUEIRA, 

ESPOLIO DE GESULINA RAMOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para 

declarar, em favor da parte autora, a aquisição por usucapião do imóvel 

condizente ao Lote 02, Quadra 14, localizado no Bairro Vila Esmeralda I, 

em Tangará da Serra/MT, objeto da Matrícula n. 628 do CRI de Tangará da 

Serra/MT (fl. 32), com 450 m². Essa sentença servirá de título para 

matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca. CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, porém, SUSPENDO 

a condenação, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que 

DEFIRO o pleito de justiça gratuita (fl. 74). Por fim, DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE o respectivo 

mandado para a transcrição. CIÊNCIA ao MPE. Após, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6895 Nr: 471-44.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/A LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIOMAR INTROVINI ZANATTA, ESPOLIO DE 

IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20.647-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, RAFAEL 

VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC e 

diante da decisão de fls. 819/819-verso, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados das partes 

acerca da lavratura dos Termos de Penhora e Depósito dos imóveis 

indicados nos autos, com o que a parte executada Sra. Guiomar Introvini, 

foi nomeada fiel depositária dos bens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162544 Nr: 14006-10.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EMERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC e à 

decisão de fls.188/188-verso, impulsiono os presentes autos por certidão 

ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória 

para citação do requerido a ser distribuída na comarca de Várzea Grande, 

devendo, na ocasião, apresentar cópia das guias de distribuição 

devidamente recolhidas, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162544 Nr: 14006-10.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EMERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

-> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103956 Nr: 2768-67.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EVANDRO RIBEIRO, ODETE LUIZA 

FERRAZ RIBEIRO, EVANDRO KENEDY RIBEIRO, MARCIA REGINA RIBEIRO, 

Denise Roosevelt Ribeiro Vendrame, ODETE SEBASTIANA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC e 

diante da decisão de fl. 541/542, impulsiono os presentes autos ao setor 

de matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora 

para que junte nos autos a matrícula atualizada do imóvel indicado à 

penhora de fls. 532/532-verso, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56639 Nr: 6165-08.2006.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNITAS - UNIÃO DAS FACULDADES DE TANGARÁ DA 

SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEUGAUTO MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA MATIAS - 

OAB:12076, Julierme Romero - OAB:6240/MT, OPSON LUISANDRO 

PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 416 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 145,00 (Cento e Quarenta 

e Cinco Reais) devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> 

Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Manoel Reis Cangussu Ribeiro, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221464 Nr: 11255-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA - 

OAB:8186-B, JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:MT/10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC e 

diante da decisão de fl. 102, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que junte nos autos a matrícula atualizada do imóvel indicado no item "I" de 

fl. 100, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18032 Nr: 378-37.2002.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DEMETRIO FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elodia Maria F. Sanches - 

OAB:142711, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC e à 

decisão de fls. 583, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor 

de matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora 

para que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser 

distribuída na comarca de Erechim/RS, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204105 Nr: 18067-40.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA STRADA BARUFFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DE ALMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 

OABMT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação de fls. 190 foi devolvida pelo 

Correio com informação de “Desconhecido” (fl. 195), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285514 Nr: 13469-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BELENUS DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPEX DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RAFAEL TOLEDO 

MARTINS - OAB:256760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação de fls. 28 foi devolvida pelo 

Correio com informação de “Não Proc.” (fl. 29), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18032 Nr: 378-37.2002.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DEMETRIO FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elodia Maria F. Sanches - 

OAB:142711, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC e 

diante da decisão de fls. 583, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados das partes acerca da 

lavratura do Termo de Penhora e Depósito do bem indicado às fls. 582, 

com o que a parte executada foi nomeada depositário fiel do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296334 Nr: 22038-28.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BERNARDO MENDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de quinze dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63226 Nr: 4725-40.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:OAB/RJ: 134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, incio II da CNGC e 

diante da decisão de fls. 489/490-verso, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que junte nos autos a matrícula de nº 415 do CRI de Campo 

Novo do Parecis/MT, atualizada, no prazo de 15 dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148155 Nr: 8020-12.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELI HEBER GRAGEL - 

OAB:15037, Valdomiro Antonio da Silva - OAB:21128/B

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 263, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227807 Nr: 16547-11.2016.811.0055
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 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSG, CJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648, DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar a certidão de casamento que se encontra devidamente 

confeccionada na contracapa dos autos.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168566 Nr: 9191-33.2014.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (DEZ) DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DECIDO. Cuida-se de Ação de Modificação de Curador com 

Pedido de Tutela Antecipada formulada por Jéssica Zanato em favor da 

interditada Estelita da Silva Zanato e em face de Cheile da Silva, 

objetivando a substituição da curadoria da interditada. Inicialmente verifico 

que embora a requerida tenha sido devidamente citada, deixou transcorrer 

in albis o prazo para oferecer contestação. Entretanto no caso dos autos 

não tem aplicação na espécie o disposto no artigo 344 do Código de 

Processo Civil: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiros as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Logo, como o litígio em comento versa sobre direitos indisponíveis e 

conforme previsto no artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil, os 

efeitos da revelia não se operam, notadamente o de se presumir como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial. Assim, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Conforme se depreende dos autos, a requerente 

Jéssica Zanatto ajuizou a presente demanda em favor da Sra. Estelita 

Zanato, sua genitora, em virtude desta ter decidido vir residir com a filha 

no ano de 2014. Imperioso ressaltar que a requerida, Sra. Cheile da Silva, 

curadora da interditada, restou devidamente citada, entretanto, quedou-se 

inerte, deixando de apresentar qualquer manifestação nos autos. 

Observa-se que a interditada no decurso dos autos passou a residir com 

sua genitora, Sra. Creuza da Silva, contudo, esta veio a óbito, 

ocasionando o retorno da interditada a residência da filha, Jéssica Zanato. 

Desta forma, deve-se consignar que o relatório psicossocial constante às 

fls. 54/55 concluiu que a interditada aparenta ser bem cuidada pela filha e 

demonstrou estar bem adaptada a família. Com efeito, vejo que se trata de 

substituição do encargo, deste modo, nos termos do art. 1775, do CC, 

tem-se a ordem dos legitimados a exercer a curatela, sendo certo que o § 

3º dispõe que na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao 

juiz a escolha do curador, devendo sempre observar o interesse do 

incapaz. Nesse sentido, também é o entendimento jurisprudencial trazido à 

colação: AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA EXERCIDA 

ANTERIORMENTE PELA IRMÃ DA CURATELADA. PROVA DOS AUTOS 

QUE INDICA UMA MELHOR ADAPTAÇÃO DAQUELA COM O PAI. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SUBSTITUIU A CURATELA. MELHOR 

INTERESSE DA INCAPAZ. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70036137701, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 10/06/2010). Diante do exposto, 

observando as alegações da requerente, verifico que o pedido merece 

deferimento, uma vez que foi demonstrado no estudo social de fls. 54/55 

que a requerente demonstra melhores condições para cuidar da 

interditada. Dispositivo. Posto isso, e em consonância com o parecer 

ministerial JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente 

Jéssica Zanato, modificando a curatela da Sra. Estelita da Silva Zanato 

para nomear como curadora a Sra. Jéssica Zanato, mediante 

compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I do CPC. Ciência ao 

Ministério Público. Após, publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora, com fundamento no art. 755, § 3º do NCPC. Expeça-se 

mandado, ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento da interditada. Custas pela parte requerente, 

contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265825 Nr: 29052-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDS, EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I - DECRETO a interdição do Sr. Edmilson Gonçalo dos Santos, 

DECLARANDO-O incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, 

adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os 

atos de mera administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, 

na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código 

de Direito Civil Brasileiro.

II – NOMEIO-LHE o curador o Sr. Edilson Gonçalo dos Santos, qualificado 

nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, 

do CPC;

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento do 

interditando, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201363 Nr: 15770-60.2015.811.0055
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 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS, PSSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:10 (DEZ) DIAS

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Conforme se depreende dos autos, a atual 

curadora do interditado Paulo Sergio Souza Silva mudou-se para o exterior 

após o rompimento do relacionamento com o interditado. Imperioso 

ressaltar que após o divórcio o interditado passou a residir com a genitora, 

Sra. Irene de Souza Silva, que na presente audiência concorda com a 

substituição da curatela. Com efeito, vejo que se trata de substituição do 

encargo, deste modo, nos termos do art. 1775, do CC, tem-se a ordem dos 

legitimados a exercer a curatela, sendo certo que o § 3º dispõe que na 

falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do 

curador, devendo sempre observar o interesse do incapaz. Nesse 

sentido, também é o entendimento jurisprudencial trazido à colação: AÇÃO 

DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA EXERCIDA ANTERIORMENTE PELA IRMÃ 

DA CURATELADA. PROVA DOS AUTOS QUE INDICA UMA MELHOR 

ADAPTAÇÃO DAQUELA COM O PAI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE 

SUBSTITUIU A CURATELA. MELHOR INTERESSE DA INCAPAZ. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70036137701, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 

10/06/2010). Diante do exposto, observando as alegações do procurador 

na presente audiência e a concordância da genitora do interditado, verifico 

que o pedido merece deferimento, uma vez que foi demonstrado que a 

requerente demonstra melhores condições para cuidar do interditado. 

Dispositivo. Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente Eronilda da 

Silva, modificando a curatela do Sr. Paulo Sergio Souza Silva para nomear 

como curadora a Sra. Irene de Souza Silva, mediante compromisso legal, 

nos termos do artigo 755, inciso I do CPC. Sentença publicada em 

audiência. As partes desistem do prazo recursal. Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre 

a presente sentença no registro civil das pessoas naturais desta cidade e 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e 

lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curadora. 

Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento do interditando. Após, procedidas as 

baixas e anotações necessárias, arquivem-se os autos. Às providências. 

Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280329 Nr: 9268-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGNALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE APARECIDA LEITE DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282438 Nr: 10975-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDSA, RA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA - 

OAB:25174/O, MARCO ANTONIO DE SOUZA - OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283679 Nr: 12031-74.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL ALMEIDA DA VISITAÇAO, GRACIELA RODRIGUES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287552 Nr: 15256-05.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMdO, SDCMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171243 Nr: 12684-18.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHADS, VLCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMIR ALVES DE SOUZA, Filiação: 

Jurandir Alves de Souza e de Maria Edilia Baltassar de Souza, data de 

nascimento: 24/07/1977, brasileiro(a), natural de Curitiba-PR, convivente, 

auxiliar de produção. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

nominada e qualificada, de conformidade com o despacho ao final 

transcrito e com a petição inicial, cuja cópia segue anexa, fazendo parte 

integrante desta, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento dos 

alimentos em atraso, no valor abaixo indicado, correspondente ao período 

de MARÇO/2014 A DEZEMBRO/2017, comprovar que já o fez ou a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil.
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Resumo da Inicial: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO prestandoassistência jurídica ao menor E. H. A. DE S., 

representado por sua genitora VERA LÚCIA CARDOSO MOTTES, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 733 e 

seguintes do Código de Processo Civil, interpor a presente: EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS em face de ADEMIR ALVES DE SOUZA, consubstanciando 

nos motivos fáticos e de direito que passa a expor: DOS FATOS E 

FUNDAMENTOS Nos autos da Ação de Alimentos código 158524, que 

tramitou perante o Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT, o 

executado foi condenado a pagar, a título de alimentos, o valor 

correspondente a 36,87% do salário mínimo vigente. Ocorre que, apesar 

de ter firmado acordo, o requerido não vem cumprindo regularmente com 

sua obrigação alimentar. (...). Não obtendo êxito no recebimento amigável 

das prestações vencidas e não pagas, não restou outra alternativa à 

exequente, senão a interposição da presente execução. DOS PEDIDOS Ex 

positis, requer a Vossa Excelência: a) A citação do executado, para que 

efetue o pagamento, dentro de 03 (três) dias, da importância devida, mais 

as prestações alimentares que se vencerem durante a tramitação do 

processo, nos moldes do artigo 733, do Código de Processo Civil Pátrio, ou 

prove que já o fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. b) 

A procedência "in totum" dos pedidos formulados, para o fim de condenar 

o executado à total satisfação da pretensão inicial, bem como ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. c) Seja desde já concedido 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do parágrafo 2º do artigo 172 do 

CPC. d) A intimação pessoal da Defensoria Pública para todos os atos do 

processo, nos moldes da LC Federal 80/94, LC Estadual 146/03 e Lei 

Federal 1060/50. e) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por 

ser a representante legal do alimentando juridicamente pobre, ão tendo 

condições de arcar com o pagamento das custas e despesas 

processuais sem prejuízo de seu sustento e dos seus, nos moldes da Lei 

1.060/50, com alterações posteriores. Atribui à causa o valor de R$ 

800,79 (oitocentos reais e setenta e nove centavos), para efeitos legais. 

Termos em que pede deferimento. ANA LÚCIA GONÇALVES BANDEIRA 

DUARTE - Defensora Pública do Estado - Matrícula n. 100178.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que foram realizadas diligências 

de busca de endereço, todavia, estas restaram infrutíferas, haja vista que 

os endereços encontram-se desatualizados, DEFIRO o pedido de citação 

via edital acostado à fl. 69.Não havendo manifestação nos autos, no prazo 

legal, se faz necessária ainda à nomeação de curador especial.Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, NOMEIO-LHE curador especial, na pessoa do procurador 

da UNIJURIS.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Advertência: VALOR DO DÉBITO: R$ 22.225,98 (vinte e dois mil e 

duzentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos). CONTA PARA 

DEPÓSITO: Em caso de pagamento, o valor respectivo deverá ser 

depositado na seguinte conta corrente: 33.087-6, Banco do Brasil S/A, 

agência 1321-8, em nome de Vera Lúcia Cardoso Mottes, CPF n.º 

022.301.151-70.

Tangará da Serra, 31 de outubro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289369 Nr: 16491-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NDSSDO, GMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRSO, EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NARA RAQUEL SANTOS OLIVEIRA, 

Filiação: Elizabete Antunes dos Santos e Gumercindo Martins de Oliveira, 

data de nascimento: 15/01/1991, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, prestando assistência jurídica a NILDA DA SILVA SANTOS DE 

OLIVEIRA e GUMERCINDO MARTINS DE OLIVEIRA, vem a honrosa 

presença de Vossa Excelência, porpor a presente: AÇÃO DE GUARDA 

CONTRA OS PAIS BIOLÓGICOS COM PEDIDO LIMINAR Em desfavor NARA 

RAQUEL SANTOS OLIVEIRA, residendo em lugar incerto e não sabido (...). 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS Os requerentes tratam-se de avós 

maternos da menor A. J. S. O. Vale ressaltar que a genitora é usuária de 

entorpecentes diversos, convivendo com a menor A. J. S. O. apenas em 

seus primeiros 02 (dois) anos de vida, onde a menor sofreu agressões da 

genitora. Sendo assim, a mãe não pode ficar com a menor, pois, além de 

ser usuária, está em lugar incerto e não sabido, não tendo contato com 

sua prole a mais de 03 (três) anos. (...). No momento, a criança se 

encontra na residência de seus avós maternos NILDA DA SILVA SANTOS 

DE OLIVEIRA e GUMERCINDO MARTINS DE OLIVEIRA. Além disso, é 

importantíssimo revelar que a menor está devidamente matriculada na 

instituição de ensino E.E. JADA TORRES, no turno vespertino. Ressalta-se 

que a menor está frequentando REGULARMENTE as aulas, com o total de 

0 (zero) faltas. (...). DA GUARDA PROVISÓRIA Conforme já exposto e 

demonstrado acima, a menor encontra-se sob os cuidados dos avós 

maternos, os quais no momento estão responsáveis pela criação e 

educação do mesmo. (...). DOS ALIMENTOS No momento os requerentes 

NILDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA e GUMERCINDO MARTINS DE 

OLIVEIRA dispensam a fixação dos alimentos, devido o paradeiro 

desconhecido da genitora da menor, no entanto, as partes foram 

advertidas de que a qualquer tempo pode ser proposta ação competente. 

DOS PEDIDOS Após o exposto, requer a Vossa Excelência: 1. Sejam 

concedidos os benefícios da gratuidade da justiça na sua integralidade, 

em razão da insuficiência de recursos da parte demandante, não tendo a 

mínima condição de arcar com o pagamento das custas, despesas 

processuais e os honorários advocatícios, conforme reza o art. 98 e 99, 

do Código de Processo Civil; 2. Em sede de antecipação dos efeitos da 

tutela, pugna seja concedido a requerente a guarda provisória da menor 

A. J. S. O., para que a criança permaneça sob os cuidados destes até o 

deslinde final do feito; 3. A citação da requerida para comparecer à 

audiência de conciliação ou mediação e, caso não haja composição na 

solenidade, pugna desde já pelo prosseguimento regular do feito; 4. Que, 

ao final, sejam julgados procedentes, in totum, os pedidos formulados para 

o fim de atribuir a guarda definitiva da menor A. J. S. O em favor dos 

requerentes NILDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA e GUMERCINDO 

MARTINS DE OLIVEIRA; 5. A intimação da(o) douto(a) representante do 

Ministério Público, para que acompanhe o feito; 6. Pugna pela produção de 

todos os meios de prova em direito admitidos, bem como estudo 

psicossocial do caso. 7. Pugna pela Intimação pessoal da representante 

da Defensoria Pública para todos os termos e atos do processo (art. 128, 

I, da Lei Complementar Federal 080/94; art. 5º da Lei Complementar 

Estadual n. 146/03 e art. 5º, parágrafo 5º da Lei Federal n. 1060/50); 

Atribui à causa o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 

reais), para efeitos legais. Termos em que Pede deferimento. Tangará da 

Serra-MT, 23 de Agosto de 2018. Leandro Paternost de Freitas Defensor 

Público do Estado de Mato Grosso.

Despacho/Decisão: (...) Posto isso: I– CONCEDO a guarda provisória da 

criança Ana Júlia Santos Oliveira, aos requerentes Nilda da Silva Santos 

Oliveira e Gumercindo Martins de Oliveira, sem prejuízo de revogação, a 

qualquer tempo, conforme o comando do art. 35 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente.Expeça-se o competente termo de guarda provisória. II – 

Cite-se pessoalmente a requerida Elizabeth Antunes dos Santos (CPC, art. 

247, I), e a requerida Nara Raquel Santos Oliveira via edital, tendo em vista 

que se encontra em lugar incerto e não sabido, para querendo, 

contestarem a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, com a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil.Caso a requerida 

Nara Raquel Santos Oliveira não apresente contestação, no prazo legal, 

se faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, considerando 

a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

NOMEIO curador especial, na pessoa do(a) procurador(a) da UNIJURIS - 

Núcleo de Práticas Jurídicas.Com a juntada da contestação por negativa 

geral, abro vista ao Ministério Público, para manifestação.Ciência ao 
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Ministério Público e à Defensoria Pública. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 25 de outubro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 217386 Nr: 7865-67.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYNA, ADCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

IX, do Código de Processo Civil.Custas pela parte executada, contudo, por 

se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das 

custas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Após, procedidas às baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 182716 Nr: 596-11.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPDL, VGLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo à fl. 

156, pugnando pela homologação do referido acordo.

 Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fl. 156, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser este beneficiário 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, procedidas as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 234625 Nr: 495-03.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHAG, KMAG, GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES F. 

NOGUEIRA - OAB:19233 OAB/MT, LUCENY RODRIGUES SEVERINO DE 

LIMA - OAB:13.988, LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - 

OAB:18718/O

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 53, a representante da parte 

exequente informa que o executado quitou o débito alimentar, e, por 

consequência, requer a extinção da presente execução.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante o adimplemento do débito alimentar (fl. 54).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 171244 Nr: 12686-85.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHADS, VLCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dando prosseguimento ao feito, depreende-se dos autos, que a parte 

executada foi citada da execução, contudo, até a presente data não 

efetuou o pagamento do débito alimentar, desta forma a exequente requer 

que seja efetuada a penhora sobre importância, eventualmente 

encontrada nas contas ou aplicações financeiras do executado, por meio 

do sistema on line – BacenJud, até o limite do crédito objeto da presente 

ação bem como seja realizada buscas junto ao sistema RENAJUD para 

averiguar existência de veículos em nome do executado e, em caso 

positivo pela realização da penhora.

Vejo que os requerimentos formulados pela exequente (fls. 76/77) 

merecem deferimento no caso concreto, levando em consideração que a 

parte executada alegou que a representante legal da exequente anuiu com 

o recebimento de aluguel a título de contribuição das prestações 

alimentares, todavia, não aportou aos autos elementos comprobatórios no 

que diz respeito a referida afirmação.

Assim, diante das considerações alhures mencionadas, aliadas ao 

contexto processual previsto artigo 835 do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução, bem como em face do convênio de cooperação 

Técnico-Institucional firmado entre o E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e o Banco Central do Brasil, viabilizando a utilização do 

sistema BACEN-JUD para fins assegurar a satisfação da obrigação, por 

meio da constrição dos valores encontrados nas contas bancárias em 

nomes dos devedores pelo sistema on line, vejo que a medida requerida 

tem plena viabilidade.

Destarte, diante da realidade processual, é viável o bloqueio e penhora de 

eventual numerário porventura existente em contas bancárias do devedor, 

mormente em face da ausência de qualquer indício direcionado à 

composição da dívida, razão pela qual merece prosperar o pleito de 

penhora on line.

Outrossim, esse é o mesmo entendimento acerca da busca e restrição 

junto ao Sistema RENAJUD, a fim de que a parte devedora venha a adimplir 

o seu débito alimentar.

 Desse modo, deferidos os pedidos formulados, no que tange a penhora 

on line e a busca no Sistema RENAJUD, conforme se verifica nos 

detalhamentos de ordem judicial de bloqueio de valores e restrições de 

veículos, estas restaram infrutíferas, assim, proceda-se com a juntada 

aos autos das informações de detalhamento da ordem judicial de bloqueio 

de valores e de restrições de veículos com as respostas negativas.

 No mais, tendo em vista que também foi pleiteado a penhora de valor 

depositado na Caixa Econômica Federal a título de FGTS/PIS, DEFIRO o 

respectivo pedido. Afinal, já decidiu nesse sentido o Superior Tribunal de 

Justiça:
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“(...) 1 – Este Tribunal Superior entende ser possível a penhora de conta 

vinculada do FGTS (e do PIS) no caso de execução de alimentos. É que, 

em casos tais, há mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 

8.036/90, dada a incidência dos princípios constitucionais da 

proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. A orientação 

jurisprudencial das Turmas de Direito Privado desta Corte é na verdade de 

se admitir o bloqueio da conta relativa ao FGTS para a garantia do 

pagamento da obrigação alimentar, segundo as peculiaridades do caso 

concreto (...)” (STJ, REsp nº 1.034.295/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 

Des. Convocado TJRS, DJ: 15.09.2009)

Posto isso:

I – OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, PROMOVA o bloqueio de eventual quantia depositada em nome da 

parte executada a título de FGTS/PIS, até o montante executado, e a sua 

transferência para a conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso.

a) Em seguida, intime-se a parte executada das penhoras realizadas nos 

autos, consignando o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.

b) Caso a parte executada não apresente irresignação e uma vez 

transferido o valor para a conta única, expeça-se alvará para o 

levantamento do valor em favor da parte exequente.

II - OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, inclua o nome do executado na lista de registros da SERASA e 

do SPC em virtude do débito alimentar do presente feito.

III - EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.

IV - EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a fim de que o Sr. 

Oficial de Justiça proceda com a descrição dos bens que guarnecem a 

residência do executado, nos termos do §1º, do art. 836 do CPC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288239 Nr: 15726-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE TEREZINHA SALTON MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a informação de que a Gestora Geral que 

não realizou o repasse da diligência ao Oficial de Justiça por falta de 

arrecadação, conforme certidão retro, intimo a parte autora para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173374 Nr: 15043-38.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA RAMOS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 18.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Certifico que decorreu o prazo no dia 30/10/2018, para a parte requerida 

efetuar o pagamento do honorários periciais, apesar de ter sido 

devidamente intimada da certidão de fls.158 pelo DJE, conforme certidão 

de publicação de fls.159, portanto encaminho os autos para intimação da 

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162424 Nr: 13795-71.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSO LUIZ ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE MOURA 

ZANATTA - OAB:OAB/MS14.278, PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 Certifico que, compulsando o feito, verifiquei que não consta nos autos 

procuração outorgada aos advogados da parte autora. Desse modo, 

intimo os referidos causídicos para resolverem referida pendência, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147921 Nr: 7763-84.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DO MATO GROSSO/PARÁ - SICREDI 

SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:34002-PR

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de avaliação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamentoda 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim do Sul, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167633 Nr: 7866-23.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ZAMOR LORIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando detidamente os autos verifica-se que não houve a intimação 

da parte autora acerca da manifestação do perito constante às fls. 122, 

diante disso, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o 

requerente a manifestar-se sobre a aludida manifestação de fl. 122, no 

prazo legal.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144462 Nr: 4067-40.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 118, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152172 Nr: 786-42.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 142, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193373 Nr: 9578-14.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO RAMOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o INSS se manifestar acerca 

da implantação ou não do benefício sob enfoque no feito, bem como 

apresentar os cálculos das parcelas atrasadas (conforme lhe foi 

facultado no item b.1 das fls.171). Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193373 Nr: 9578-14.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO RAMOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 171, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196197 Nr: 11835-12.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 103410 Nr: 2263-76.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movida por Raimunda Maria de Lima 

em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Praticados vários atos processuais, expediram-se os Alvarás Eletrônicos 

n.º 377339-6/2018 e 377340-P/2018 (fls. 216/217).

Contudo, ante o falecimento da requerente e a dificuldade em repassar o 

valor aos herdeiros, o patrono da mesma depositou nos autos a quantia de 

R$2.750,00 (fl. 227).

Instados (fl. 228), os herdeiros pugnaram pela habilitação nos autos, com 

o consequente levantamento de alvará em favor do cônjuge sobrevivente 

(fls. 233/256).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, recebo o pedido de habitação dos herdeiros de Raimunda 

Maria de Lima, remetendo-se os autos ao Cartório Distribuidor, com a 

finalidade de retificar a autuação e distribuição, com a inclusão dos 

herdeiros e cadastro dos patronos junto ao Apolo.

Outrossim, considerando a renúncia das filhas da requerente (fls. 240, 

244, 248 e 253), proceda-se o levantamento de alvará judicial em favor de 

Vergílio Ferreira de Lima.

Após, oportunize-se manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) 

dias.

Na ausência de requerimentos, encaminhe os autos conclusos para 

extinção do cumprimento de sentença.

Por fim, concedo a parte autora benefícios da gratuidade da justiça, nos 

moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, 

destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 123400 Nr: 2424-18.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 176, bem como a manifestação de fl. 78, 

intime-se a parte autora, pessoalmente e por meio do procurador, para 
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que, no prazo de 15 dias, informe e comprove a atual situação de Doraci 

Alves da Silva, se faleceu ou mudou-se.

 Com a informação, CONCLUSOS.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 127099 Nr: 6004-56.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as baixas necessárias;

b) em caso de PROCEDÊNCIA:

b.1) INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) INTIME-SE a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já HOMOLOGO os cálculos 

apresentado pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para que 

requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, INTIME-SE o patrono do 

de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas 

e cautelas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 191852 Nr: 8247-94.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO CAMPOS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da embargante, por não haver, salvo melhor juízo, nenhuma 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão proferida à fl. 112, razão 

por que a MANTENHO nos moldes em que prolatada.Intimem-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 174731 Nr: 16639-57.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI MENDES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da embargante, por não haver, salvo melhor juízo, nenhuma 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença proferida às fls. 

78/80-verso, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.INTIMEM-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 122194 Nr: 1271-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da embargante, por não haver, salvo melhor juízo, nenhuma 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão proferida às fls. 

183/184, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 165329 Nr: 3921-28.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO ELIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da embargante, por não haver, salvo melhor juízo, nenhuma 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença proferida às fls. 

99/100-verso, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.INTIMEM-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 196196 Nr: 11833-42.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da embargante, por não haver, salvo melhor juízo, nenhuma 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença proferida às fls. 

87/89-verso, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 196197 Nr: 11835-12.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE a decisão retro.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195193 Nr: 10999-39.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIA DIAS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da embargante, por não haver, salvo melhor juízo, nenhuma 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença proferida às fls. 

50/52-verso, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.INTIMEM-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212329 Nr: 3932-86.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA MARA TEIXEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3932-86.2016 (Cód. 212329)

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido à fl. retro, razão pela qual, concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias a parte executada para apresentação dos referidos 

documentos comprobatórios do acordo formulado entre os litigantes, uma 

vez que a dilação requerida não ensejará prejuízo às partes.

Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 193373 Nr: 9578-14.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO RAMOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152172 Nr: 786-42.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144462 Nr: 4067-40.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144651 Nr: 4280-46.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVALDO BASTOS SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 
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que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273153 Nr: 3541-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ENZO VINHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETI, PAULO 

CESAR FAVARO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA - 

OAB:3839/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NOS VALORES DE R$ 

41.013,11, 5.569,45, 3.540,19, 3.159,79 E 536,05, OCASIÃO EM QUE O 

EXECUTADO DEVERÁ COMPROVAR, SE FOR O CASO, QUE AS 

QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO IMPENHORÁVEIS E/OU 

EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, §3º, INCISOS I E II).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257300 Nr: 22531-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA SPINDULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529, ROBERTO DUARTE JUNIOR - OAB:2485/AC

 CITAÇÃO da parte Requerida, por meio de seu Advogado habilitado nos 

autos 0800224-44.2013.801.0001, 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco-AC, para, no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de 

revelia, oportunidade em que deverá apresentar o relatório 

financeiro/contábil das contas da autora, bem como do crédito existente 

nas aludidas contas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140315 Nr: 10868-06.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU PEDRO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904, 

JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - OAB:12.350-MT, LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13.122-A, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 Vistos em correição,

Considerando a inércia do requerido (fl. 246), apesar de devidamente 

intimado (fl. 245 – DJe 10275), proceda-se o levantamento dos valores 

vinculados aos autos em favor do requerente, atentando-se aos dados 

bancários fornecidos à fl. 240 e aos poderes outorgados na procuração.

Após, na inexistência de demais requerimentos, voltem os autos ao 

arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 244421 Nr: 12315-19.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR LUSTOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703, JAIR BATISTA DAS VIRGENS - OAB:14004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 Vistos em correição,

Consoante determinação de fls. 105/106, intime-se o perito para: I) indicar 

o percentual de eventual perda anatômica no requerente, sendo que na 

impossibilidade de indicar, deverá justificar sua resposta; e II) descrever 

pormenorizadamente as eventuais alterações morfológicas apresentadas 

pelo requerente, inclusive com a indicação de CID-10.

Além disso, deverá o Sr. Perito se manifestar quanto a impugnação 

apresentada à fl. 139.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255428 Nr: 20985-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANIO SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 [...]Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade da justiça e determinou-se 

a citação da empresa requerida e o encaminhamento de ofício ao Juízo da 

2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos em 

nome do requerente (fl. 50).Apesar de devidamente citada (fl. 56), a 

empresa requerida se quedou inerte (fl. 57).Instado (fl. 59), o requerente 

postulou pelo julgamento antecipado com decretação de revelia e a 

procedência do pedido para determinar busca e apreensão dos 

documentos necessários ao deslinde da liquidação (fl. 60/61).Após os 

autos vieram-me conclusos.É o relato necessário.Fundamento e 

decido.Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.As partes são capazes e estão representadas, e não 

havendo prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o 

processo. Fixo como ponto controvertido da demanda o dever de 

apresentação pela requerida dos extratos financeiros da parte autora e o 

montante investido junto à empresa requerida para embasamento de futura 
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propositura de liquidação de sentença.Considerando-se a 

imprescindibilidade dos extratos para a apuração do real valor devido ao 

requerente e com fulcro no princípio de cooperação, reitere-se ofício ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos 

em nome do requerente, com o fim de elucidar o quanto foi investido e o 

que já foi adimplido.Com a resposta, oportunize-se manifestação das 

partes, no prazo legal.Após, encaminhe os autos conclusos.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261924 Nr: 26238-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA SILVIA CAVALINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de liquidação de sentença com pedido incidental de exibição de 

documentos ajuizada por Maria Silva Cavalini em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda., ambas qualificadas no encarte processual em epígrafe, 

objetivando o recebimento do valor de R$ 3.656,54 (três mil seiscentos e 

cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), referente a 

ativação de uma conta Family.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/40.

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade da justiça e determinou-se a 

citação da empresa requerida e o encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª 

Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome 

da requerente (fl. 46).

Apesar de devidamente citada (fl. 50), a empresa requerida quedou-se 

inerte (fl. 51).

Instado (fl. 68), o requerente postulou pela decretação de revelia e a 

procedência do pedido (fl. 54).

Após os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido ao requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome da requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e a titularidade da mesma e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271142 Nr: 2104-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 [...].Recebida a inicial, deferida a gratuidade da justiça a autora, 

determinou-se a citação da empresa requerida e o encaminhamento de 

ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se 

os extratos em nome da requerente (fl. 50).Apesar de devidamente citada 

(fl. 52), a empresa requerida se quedou inerte (fl. 54).Instado (fl. 56), o 

requerente postulou pelo julgamento antecipado com decretação de revelia 

e a procedência do pedido para determinar busca e apreensão dos 

documentos necessários ao deslinde da liquidação (fl. 57/58).Após os 

autos vieram-me conclusos.É o relato necessário.Fundamento e 

decido.Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.As partes são capazes e estão representadas, e não 

havendo prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o 

processo. Fixo como ponto controvertido da demanda o dever de 

apresentação pela requerida dos extratos financeiros da parte autora e o 

montante investido junto à empresa requerida para embasamento de futura 

propositura de liquidação de sentença.Considerando-se a 

imprescindibilidade dos extratos para a apuração do real valor devido ao 

requerente e com fulcro no princípio de cooperação, reitere-se ofício ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos 

em nome do requerente, com o fim de elucidar o quanto foi investido e o 

que já foi adimplido.Com a resposta, oportunize-se manifestação das 

partes, no prazo legal.Após, encaminhe os autos conclusos.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264208 Nr: 27830-94.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAGNO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES MANFRINATO JUNIOR, NILSEIA 

APARECIDA MANCHINI SINHORETTO MANFRINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 69 e o AR à fl. 71 

dando conta que a requerida Nilséia Aparecida Manchini Sinhoretto 

Manfrinato mudou-se do endereço indicado, intime-se o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente endereço atualizado da 

requerida para realização da citação pendente.

Com a manifestação, voltem-me conclusos para designação de nova 

audiência de conciliação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211162 Nr: 3007-90.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALÚRGICA TRIÂNGULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:OAB/SP 335.279, HENRIQUE DE DAVID - OAB:OAB/RS 

84.740, TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN - OAB:19039-A

 Vistos em correição,

Preliminarmente, proceda-se a materialização das peças constantes do 

recurso de apelação presentes na mídia às fls. 153.

Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

requeiram o que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e 

recolhimento de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram 

distribuídas em razão de sucumbência.

Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 219411 Nr: 9473-03.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERCUS COMERCIAL LTDA-EPP

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 209 de 545



 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NABUR VESPUCIO, GLEICE LANE 

LEALI NUNES VESPUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, JOSE DIOGO DUTRA FILHO - OAB:OAB/MT 12.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos em correição,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Fercus Comercial 

Ltda. em desfavor de Ricardo Nabor Vespúcio e Gleice Lane Nunes 

Vespúcio, todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Praticados vários atos processuais, as partes formularam acordo (fls. 

176/177), o qual foi prontamente homologado (fl. 184), comunicando-se o 

Juízo da Primeira Vara Cível acerca da cessão parcial do crédito dos 

autos n.º 9473-03.2016.811.0055 – Código n.º 219411 (fl. 186).

O Juízo da Primeira Vara Cível colacionou aos autos cópia dos Alvarás 

Eletrônicos n.º 407967-1/2018 e 407969-8/2018 (fls. 189/190).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Proceda-se o levantamento das restrições existentes nos autos, 

notadamente as penhoras de fls. 165 e 166.

Honorários sucumbenciais como acordado e eventuais custas 

remanescente pela parte executada, conforme item 5 do acordo.

Preclusas as vias impugnativas e inexistindo outros pedidos das partes, 

determino o arquivamento dos autos com as anotações e cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221871 Nr: 11608-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIANE FERREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Inicialmente, reitere-se diligência junto ao Juízo Deprecado, solicitando-se 

informações acerca do cumprimento da Carta Precatória para citação da 

executada.

Com a citação da parte executada, com fulcro no princípio da cooperação, 

intime-se o exequente para que apresente aos autos os valores para 

liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da Lei 

n.º 13/340/2016, no prazo de 20 (vinte) dias.

Posteriormente, intime-se pessoalmente a executada para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Contudo, em caso de pendência de citação da executada, intime-se o 

exequente para promover o prosseguimento do feito, com a indicação de 

endereços ou diligências para a localização da mesma, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220797 Nr: 10753-09.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA CANDIDA PERPETUO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Atente-se à Gestora Judiciária quanto ao cumprimento integral das 

determinações anteriores, observando-se a sua ordem de execução, 

notadamente quanto à expedição do necessário para promover a citação 

da parte executada junto ao endereço localizado à fl. 83, preliminarmente à 

citação por edital.

Por outro lado, considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a 

suspensão das cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a 

celebração de liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no 

princípio da cooperação, a intimação do requerente para que apresente os 

valores para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos 

moldes da Lei n.º 13/340/2016, no prazo de 20 (vinte) dias.

Posteriormente, expeça-se o necessário para, além da citação, promover 

a intimação pessoal da parte requerida para que procure a agência do 

banco requerente, caso deseje a liquidação ou prorrogação do débito na 

forma proposta pelo requerente.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15129 Nr: 1040-35.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, Frederico Eugênio Fernandes Filho - OAB:6226-A/MT, 

João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos em correição,

Preliminarmente a análise do pedido de penhora dos imóveis indicados pela 

parte exequente, intime-a para se manifestar acerca das diversas 

averbações de hipoteca e penhora existentes às margens da matrícula, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Em caso de desinteresse nos imóveis, deverá em igual prazo indicar 

outros bens penhoráveis ou diligências a serem realizadas pelo Juízo.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 159167 Nr: 7882-11.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTA FILHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI TANGARÁ DA SERRA - 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS, FIAT AUTOMOVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEÇANDRA COSTA DE 

ASSIS - OAB:12602/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:119.859/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Vistos em correição,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197211 Nr: 12576-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS CORTEZ TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Trans Cortez 

Transportes Ltda em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 

Sudoeste de Mato Grosso, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Em manifestação de fls. 320/323 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo de execução, na forma dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios e eventuais custas conforme sentença acostada 

a fl. 174/V, tendo em vista que a composição seu deu após a prolação da 

sentença.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15044 Nr: 921-74.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GERALDINO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TANGARA LTDA, JÚLIO CÉSAR 

DAVOLI LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, Joana Fernanda Pizzato - OAB:21062, MARIO RIBEIRO 

DE SÁ - OAB: 2 521-MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - 

OAB:11691/MT, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT, 

WEUDYS CAMPOS FURTADO - OAB:14700/MT

 [...]Destarte, o procurador de fl. 733 não demonstrou, de forma inequívoca 

a notificação de Júlio César Davoli Ladeia, sendo inviável a homologação 

da renúncia na forma posta, razão porque deixo de acolher o pedido de 

renúncia.No que se refere a renúncia dos patronos da primeira executada 

Rádio Tangará Ltda., preenchidos os requisitos legais, homologo a 

renúncia dos patronos da executada à fl. 759/760.Assim, INTIME-SE o 

requerido pessoalmente para constituir novo patrono, no prazo de 15 

(quinze) dias.Proceda-se ainda a regularização na capa dos autos e no 

sistema quanto a representação das partes eis que ainda constam 

ex-patronos dos executados cadastrados no polo passivo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123885 Nr: 2895-34.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENALDO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A/MT, ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO - 

OAB:104.920-SP, SÉRGIO RICARDO GIOLLO - OAB:OAB/SP 176.995

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizada por Josenaldo Nunes em 

face de Tradição Administradora de Consórcio Ltda, todos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

As partes compuseram acordo (fls. 372/375). Por conseguinte a 

executada informou o cumprimento da obrigação (fl.378), pugnando pela 

extinção do feito.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos

Ademais, ocorrendo o cumprimento integral da obrigação, só cumpre ao 

Estado Juiz apor o seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que 

atingida a finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito pelo cumprimento integral do acordo.

Custas remanescentes pela executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254151 Nr: 19962-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEFANT FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando-se que há manifestação expressa do exequente quanto à 

utilização da carta por correio como meio de citação do executado (artigo 

246, I, CPC), defiro a citação pela modalidade escolhida.

Outrossim, tendo em vista ser insuficiente o endereço indicado à fl. 45 

para promover a citação por carta, com fulcro no princípio da cooperação, 

procedido diligencia junto aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para localização de endereço atualizado do 

executado.

Obtido endereço, proceda-se a citação do executado Pedro Defant Filho, 

nos termos do artigo 246, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contudo, não obtido endereço detalhado do executado, proceda-se a 

citação do mesmo por carta precatória, no local indicado à fl. 45, devendo 

o exequente proceder o recolhimento das diligências necessárias, no 

prazo legal.

Por fim, determino que os documentos obtidos através do sistema 

INFOSEG sejam mantidos em pasta própria, ante o sigilo dos mesmos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 60304 Nr: 1939-23.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA, DECIO JOSÉ TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI, AGRO 

AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162, NADY DEQUECH - 

OAB:23244OAB-SP, SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370/SP, 

WILLIAMS OLIVEIRA DOS REIS - OAB:37333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:35984, CARLOS 

EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407, DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B, VANESSA 

KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032

 Vistos em correição.

Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizada por Décio José Tessaro e 

Bayer Cropscience Ltda em face de Carlos Roberto Simoneti, ambos 

qualificados objetivando o pagamento por condenação de honorários de 

sucumbência e multa aplicados nos acórdãos às fls. 3886 e 3936.

O executado foi intimado da instauração da fase de cumprimento de 

sentença e quedou-se inerte, motivo pelo qual o requerente postulou o 

bloqueio de ativos financeiros nas contas do executado via Bacenjud.

Após bloqueio dos numerários nas contas do executado, o exequente 

veio aos autos e informou o adimplemento do débito pelo executado na via 
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extrajudicial, requerendo a extinção do feito e desistindo do prazo para 

interposição de recurso (fls. 4269).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário. Decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Ocorrendo o cumprimento integral da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz 

apor o seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do art. 924, II, do CPC, julgo extinto o presente feito 

pelo pagamento do crédito cobrado.

Eventuais custas remanescentes a cargo da parte executada.

Considerando que os valores bloqueados via Bacenjud ainda não foram 

transferido para a Conta Única, procedo nesta data com a ordem de 

desbloqueio dos valores diretamente nas contas do executado, o qual vai 

extrato anexo a esta sentença.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 20613 Nr: 3996-87.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI, LUCILENA SIMÕES SPERINI, LUIZ ANTONIO RORATO, 

MARIA APARECIDA FRANQUINI RORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A

 Vistos em correição,

Intime-se pessoalmente o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca da certidão de fl. 515, notadamente quanto à 

ausência de manifestação do executado, nos termos do artigo 485, §1º, 

do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

Outrossim, em igual prazo deverá se manifestar expressamente quanto ao 

seu interesse na penhora dos veículos localizados perante o sistema 

Renajud (fls. 458/459), especialmente acerca das restrições existentes 

nos mesmos (fls. 478/480).

Quedando-se inerte, encaminhe os autos conclusos para as deliberações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2785 Nr: 853-32.1998.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Inicialmente, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade 

de retificar a autuação e distribuição, visto que o feito se trata de 

cumprimento de sentença de honorário sucumbenciais.

Outrossim, atente-se à Gestora Judiciária quanto ao cumprimento da 

integralidade das determinações, procedendo-se a intimação do 

executado, consoante decisão de fl. 178.

Na ausência de irresignação, proceda-se a expedição de alvará eletrônico 

para levantamento do valor vinculado aos autos em favor do exequente.

Posteriormente, encaminhe os autos conclusos para extinção da ação e 

demais deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 219693 Nr: 9671-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DELFINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Incialmente, atente-se à Gestora Judiciária quanto ao cumprimento da 

integralidade das determinações anteriores, notadamente a de fl. 118.

Por conseguinte, indefiro o pedido de citação por edital formulado à fl. 127, 

visto que há endereço pendente de tentativa de citação do executado.

Assim, expeça-se o necessário para promover a citação do executado 

Walter Delfino Silva junto ao endereço indicado à fl. 105 (INFOSEG), qual 

seja: Fazenda Est. Irenópolis Poxoréo, Faz. Boca da M, s/n, Caixa Postal 

14, Juscimeira/MT, CEP 78810000.

Frustrada a diligência, encaminhe os autos conclusos para análise do 

pedido de fl. 127.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215395 Nr: 6337-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO FERNANDES MOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Inicialmente, diligencie-se a Gestora Judiciária quanto ao cumprimento da 

Carta Precatória da fl. 64.

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do requerente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016.

Posteriormente, intime-se pessoalmente o executado para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

intime-se o requerente para promover o prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173379 Nr: 15051-15.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TELHAS E 

TIJOLOS LTDA ME (CERAMICA DENISE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Consoante o pedido retro, intime-se o depositário fiel dos bens 

penhorados (fl. 59) para que indique a exata localização dos bens 

penhorados e depositados sob sua guarda e a atual situação dos 

mesmos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a resposta, oportunize-se manifestação do exequente, em igual 

prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222791 Nr: 12283-48.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONITES ARAUJO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Inicialmente, proceda-se diligência junto aos demais sistemas conveniados 

ao Tribunal de Justiça, INFOSEG e SIEL, para obtenção de endereço 

diverso do que consta dos autos, cujos extratos seguem anexo.

Obtido endereço diverso, intime-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Considerando-se o teor dos ofícios do INCRA e INSS, notadamente a 

ausência de dependentes cadastrados, intime-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, determino que os documentos obtidos através do sistema 

INFOSEG sejam mantidos em pasta própria, ante o sigilo dos mesmos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193640 Nr: 9840-61.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISEU JOSÉ SCHERER, NELCI TEREZINHA WALTER 

SCHERER, ELOI LUIS SCHERER, JACINATA HENZ SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos em correição,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 22957 Nr: 2638-53.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRYOVAC BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/SP 286.438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, SUZAN MICHELLY 

COELHO FERNANDES HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 Vistos,

Considerando-se a cessão de crédito de fls. 302V/303, proceda-se a 

substituição do polo ativo da ação, com a inclusão de Rockenbach 

Agropecuária Ltda. e as devidas alterações dos patronos na capa dos 

autos e no sistema informatizado Apolo.

Posteriormente, intime-se o exequente para promover o prosseguimento 

do feito, com a indicação de bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Quedando-se inerte, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284759 Nr: 12899-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO SA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Inicialmente, ressalta-se que já fora procedida à restrição judicial do 

veículo via sistema Renajud, conforme extrato de fl. 18.

Defiro o pedido de expedição de ofício às empresas privadas indicadas à 

fl. 32, para que informe se o veículo objeto dos autos trafegou pelas 

praças de pedágio, inclusive a data.

Outrossim, com fulcro nos princípios da cooperação e celeridade 

processual, procedo diligência junto aos sistemas conveniados perante o 

Tribunal de Justiça, na tentativa de localização de endereço do requerido 

Tarcísio Sá da Silva.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para proceder à apreensão do veículo objeto dos autos e 

posterior citação do requerido, com as advertências legais.

Frustrada igualmente, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200694 Nr: 15269-09.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADALTON DA SILVA & CIA LTDA, JOSE 

ADALTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente para apresentar bens penhoráveis dos executados 

ou requerer o que entender de direito para o prosseguimento da 

execução, no prazo de 15 dias.

Com a manifestação, voltem-me para análise.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289055 Nr: 16276-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ADALTON DA SILVA & CIA LTDA, JOSE 

ADALTON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZANE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 [...]Diante do exposto, pela fundamentação supra, indefiro a petição inicial, 

com fundamento no artigo 330, inciso I, c/c o seu parágrafo único, inciso I 

e II, bem como dos incisos III e IV do artigo 319 todos do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

fulcro 485, inciso I, do mesmo códex. Custas e despesas processuais 

pela parte embargante, as quais restam suspensas eis que defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça.Transitada em julgado, após as 

anotações pertinentes, dê-se baixa e arquivem-se os autos, 

transladando-se cópia desta sentença e certidão de transito em julgado 

para o feito principal.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Às 

providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 293504 Nr: 19729-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SEPOTUBA LTDA-ME, 

FABIANO BENDEROVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 [...] Diante do exposto, pela fundamentação supra, indefiro a petição 

inicial, com fundamento no artigo 330, inciso I, c/c o seu parágrafo único, 

inciso I e II, bem como dos incisos III e IV do artigo 319 todos do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

fulcro 485, incisos I, do mesmo códex. Custas e despesas processuais 

pela parte embargante, as quais restam suspensas eis que defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça.Transitada em julgado, após as 

anotações pertinentes, dê-se baixa e arquivem-se os autos, 

transladando-se cópia desta sentença e certidão de transito em julgado 

para o feito principal.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 167942 Nr: 8293-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SEPOTUBA 

LTDA-ME, FABIANO BENDEROVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente para apresentar bens penhoráveis dos executados 

ou requerer o que entender de direito para o prosseguimento da 

execução, no prazo de 15 dias.

Com a manifestação, voltem-me para análise.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229559 Nr: 18090-49.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO LUCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTNA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17196/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando o expresso desinteresse na penhora do veículo localizado 

perante o sistema Renajud, proceda-se o levantamento da restrição 

judicial de fl. 90.

Outrossim, ante o requerimento retro, suspenda-se o feito, nos termos do 

artigo 921, Inciso III §1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 

(um) ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem 

prejuízo de eventual impulso pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, §2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se à suspenso (artigo 921, 

§4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286554 Nr: 14384-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Diante do exposto, pela fundamentação supra, indefiro a petição inicial, 

com fundamento no artigo 330, inciso I, c/c o seu parágrafo único, inciso I 

e II, bem como dos incisos III e IV do artigo 319 todos do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

fulcro 485, incisos I, do mesmo códex. Custas e despesas processuais 

pela parte embargante, as quais restam suspensas eis que defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça.Transitada em julgado, após as 

anotações pertinentes, dê-se baixa e arquivem-se os autos, 

transladando-se cópia desta sentença e certidão de transito em julgado 

para o feito principal.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177006 Nr: 19067-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648, DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo a renúncia das patronas do exequente (fls. 67 e 68), sendo 

dispensada a comunicação da renúncia ao mandante, ante a existência de 

outro procurador nos autos (fl. 9), consoante o § 2º do artigo 112 do 

Código de Processo Civil.

Em seguida, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão e posterior 

arquivamento, nos termos do art. 921 do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249560 Nr: 16300-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE DOS ANJOS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHES - 

OAB:12529/ES

 Vistos em correição.Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por 

Cleide dos Anjos Marques em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe, objetivo o 

recebimento do valor de R$ 3.000,00, devidamente atualizado, referente a 

ativação de contas Family.Com a inicial vieram os documentos de fls. 

09/27.Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade da justiça e 

determinou-se a citação da empresa requerida e o encaminhamento de 

ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se 

os extratos em nome do requerente (fl. 28).Apesar de devidamente citada 

(fl. 39), a empresa requerida se quedou inerte (fl. 41).Instado (fl.42), o 

requerente postulou pela expedição de alvará e subsidiariamente seja 

oficiado ao Juízo da 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC (fl. 44/45).O ofício foi 

expedido, todavia, sem resposta (fl. 48).Após os autos vieram-me 

conclusos.É o relato necessário.Fundamento e decido.Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação.As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo. 

Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela parte 
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autora junto à empresa requerida.Inicialmente, intime-se a autora para 

regularização do título executivo, apresentando nos autos cópia do 

acórdão e certidão do trânsito em julgado, no prazo de 30 dias para fins 

de prosseguimento do feito.Em seguida, considerando a 

imprescindibilidade dos extratos para a apuração do real valor devido ao 

requerente e com fulcro no princípio de cooperação, reitere-se ofício ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos 

em nome do requerente, com o fim de elucidar o quanto foi investido e o 

que já foi adimplido.Com a resposta, oportunize-se manifestação das 

partes, no prazo legal.Após, encaminhe os autos conclusos.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256504 Nr: 21863-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE BEZERRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos em correição.

Cuida-se de tutela cautelar antecedente de exibição de documentos 

ajuizada por Josiane Bezerra de Jesus em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte processual em epígrafe, 

objetivando a exibição de documentos aptos a comprovar o direito ao 

recebimento do valor de R$ 2.850,00, devidamente atualizado, referente a 

ativação de contas Family a ser liquidado em posterior liquidação.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/36 e 41/51.

Recebida a inicial, deferida a gratuidade da justiça à autora, determinou-se 

a citação da empresa requerida e o encaminhamento de ofício ao Juízo da 

2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos em 

nome do requerente (fl. 62).

Apesar de devidamente citada (fl. 66), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 69).

Instado (fl. 51), o requerente postulou pela decretação de revelia e a 

procedência do pedido (fl. 72).

Após os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o dever de apresentação pela 

requerida dos extratos financeiros da parte autora e o montante investido 

junto à empresa requerida para embasamento de futura propositura de 

liquidação de sentença.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido ao requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217848 Nr: 8252-82.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURES BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Maria de Loures Bandeira 

em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe, objetivo o recebimento do valor de R$ 5.054,18, 

devidamente atualizado, referente a suposta ativação de contas Family.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/25.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 26/v).

Apesar de devidamente citada (fl. 38), a empresa requerida quedou-se 

inerte (fl. 39).

Assim, o requerente postulou pela decretação de revelia e a procedência 

do pedido (fl. 40).

O pedido foi indeferido ante a ausência de provas da constituição do 

crédito e determinou-se a expedição de ofício ao Juízo da Segunda Vara 

Cível de Rio Branco/AC, bem como regularização do procedimento de 

liquidação com a juntada do título judicial (fl. 42).

Com a juntada dos documentos e o retorno negativo do ofício, os autos 

vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido ao requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255440 Nr: 21007-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos em correição.

Cuida-se de tutela cautelar antecedente de exibição de documentos 

ajuizada por Melita Terezinha Helfenstein em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte processual em epígrafe, 

objetivando a exibição de documentos aptos a comprovar o direito ao 

recebimento do valor R$ 2.890,00, devidamente atualizado, referente a 

ativação de contas Family a ser liquidado em posterior liquidação.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/25.

Recebida a inicial, deferida a gratuidade da justiça à autora, determinou-se 

a citação da empresa requerida e o encaminhamento de ofício ao Juízo da 

2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos em 

nome do requerente (fl. 44/v).

Apesar de devidamente citada (fl. 49), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 50).

Instado (fl. 51), o requerente postulou pela decretação de revelia e a 

procedência do pedido (fl. 52).

Após os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 
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condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o dever de apresentação pela 

requerida dos extratos financeiros da parte autora e o montante investido 

junto à empresa requerida para embasamento de futura propositura de 

liquidação de sentença.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido ao requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249558 Nr: 16296-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHES - OAB:12529/ES

 Vistos em correição.

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por José Carlos Domingues 

em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe, objetivo o recebimento do valor de R$ 9.150,00, 

devidamente atualizado, referente a ativação de contas Family.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/27.

Determinada a emenda, a parte autora apresentou os documentos 

faltantes (fls. 44/113).

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade da justiça e determinou-se a 

citação da empresa requerida e o encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª 

Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome 

do requerente (fl. 114).

Apesar de devidamente citada (fl. 121), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 123).

Instado (fl. 124), o requerente postulou pela homologação do crédito e 

expedição de certidão para habilitação do crédito (fl. 126/127).

Após os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido ao requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258342 Nr: 23522-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENALDO GOMES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos em correição.Cuida-se de tutela cautelar antecedente de exibição 

de documentos ajuizada por Renaldo Gomes Correa em desfavor de 

Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe, objetivando a exibição de documentos aptos a comprovar o 

direito ao recebimento do valor de R$ 2.850,00, devidamente atualizado, 

referente a ativação de contas Family a ser consolidado em posterior 

liquidação.Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/38.Recebida a 

inicial, deferida a gratuidade da justiça ao autor, deferiu-se a tutela 

antecedente e determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 

43/v).Apesar de devidamente citada (fl. 49), a empresa requerida 

permaneceu inerte (fl. 50).Instado (fl. 51), o requerente postulou pela 

decretação de revelia e a procedência do pedido (fl. 53).Após os autos 

vieram-me conclusos.É o relato necessário.Fundamento e 

decido.Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.As partes são capazes e estão representadas, e não 

havendo prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o 

processo. Fixo como ponto controvertido da demanda o dever de 

apresentação pela requerida dos extratos financeiros da parte autora e o 

montante investido junto à empresa requerida para embasamento de futura 

propositura de liquidação de sentença.Considerando-se a 

imprescindibilidade dos extratos para a apuração do real valor devido ao 

requerente e com fulcro no princípio de cooperação, reitere-se ofício ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos 

em nome do requerente, com o fim de elucidar o quanto foi investido e o 

que já foi adimplido.Com a resposta, oportunize-se manifestação das 

partes, no prazo legal.Após, encaminhe os autos conclusos.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 251850 Nr: 18197-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHES - 

OAB:12529/ES

 Vistos em correição.Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por 

Vanessa Costadelli de Almeida Cavalheiro em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte processual em epígrafe, 

objetivo o recebimento do valor de R$ 6.032,00, devidamente atualizado, 

referente a ativação de contas Family.Com a inicial vieram os documentos 

de fls. 10/29.Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade da justiça e 

determinou-se a citação da empresa requerida e o encaminhamento de 

ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se 

os extratos em nome do requerente (fl. 30).Apesar de devidamente citada 

(fl. 36), a empresa requerida se quedou inerte (fl. 38).Instada (fl. 40), a 

requerente postulou pela expedição de alvará e subsidiariamente a 

expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC para 

apresentação dos extratos financeiros da autora. (fl. 41/42).Após os 

autos vieram-me conclusos.É o relato necessário.Fundamento e 

decido.Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.As partes são capazes e estão representadas, e não 

havendo prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o 

processo. Fixo como ponto controvertido da demanda o montante 

investido pela parte autora junto à empresa requerida.Inicialmente, 

intime-se a autora para regularização do título executivo, apresentando 

nos autos cópia do acórdão e certidão do trânsito em julgado, no prazo de 

30 dias para fins de prosseguimento do feito.Em seguida, considerando-se 

a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do real valor devido ao 

requerente e com fulcro no princípio de cooperação, reitere-se ofício ao 
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Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos 

em nome do requerente, com o fim de elucidar o quanto foi investido e o 

que já foi adimplido.Com a resposta, oportunize-se manifestação das 

partes, no prazo legal.Após, encaminhe os autos conclusos.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256282 Nr: 21666-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTON LUIZ CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos em correição.

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Adalton Luiz Casagrande 

em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe, objetivo o recebimento do valor de R$ 65.116,00, 

devidamente atualizado, referente a ativação de 11 contas AdCentral 

Family.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/106 e 55/58.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 113).

Apesar de devidamente citada (fl. 118), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 120).

Instado (fl. 121), o requerente postulou pela decretação de revelia e a 

procedência do pedido (fl. 123/124).

Após os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido ao requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256280 Nr: 21662-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA COSTA CORSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos em correição.

Cuida-se de liquidação de sentença com pedido incidental de exibição de 

documentos ajuizada por Neuza Maria Costa Corsini em desfavor de 

Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe, objetivo o recebimento do valor de R$ 49.315,90, devidamente 

atualizado, referente a ativação de 13 contas Family.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/40.

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade da justiça e determinou-se a 

citação da empresa requerida e o encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª 

Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome 

do requerente (fl. 59).

Apesar de devidamente citada (fl. 69), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 67).

Instado (fl. 68), o requerente postulou pela decretação de revelia e a 

procedência do pedido (fl. 69).

Após os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido ao requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 247242 Nr: 14567-92.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO ALENCAR SCHERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑEZ - OAB:OAB/SP 206.339, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑEZ - OAB:OAB/SP 206.339

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de revisão de contrato ajuizada por Marciano Alencar 

Scherner em face de Banco Panamericano S/A,todos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 164/165 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado (item 7) e eventuais custas 

remanescentes a cargo da requente, cuja exigibilidade encontra-se 

suspensa em razão da assistência judiciaria gratuita deferida à fl.49/v.

Considerando que as partes desistem do prazo recursal, homologo-a. 

Proceda-se desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se 

posteriormente com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 205832 Nr: 19455-75.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERNANDES DIAS DA SILVA ME, 

OTACIR FERNANDES DA SILVA, BRUNO FERNANDES DIAS DA SILVA, 

ROBSON FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 [...].Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista 

se tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, 

inciso IV, do Código de Processo Civil.Analisando os autos, verifico a 

ocorrência no caso em apreço da perda superveniente do interesse 

processual do requerente, diante do adimplemento do débito cobrado, 

sendo de rigor o reconhecimento da perda superveniente do objeto.Sobre 

o tema, com propriedade e breves palavras, o Professor Fredie Didier 

Junior ensina:O exame do interesse de agir (interesse processual) passa 

pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do 

pronunciamento judicial (...) O interesse-utilidade Há utilidade da jurisdição 

toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado 

favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida 

em que, "por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - 

apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica 

do requerente" (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de 

interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele 

resultado almejado - fala-se em "perda do objeto" da causa (...) 

grifei.Posto isso, na forma do artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, ante a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, declaro extinto o processo 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO da causa.Com fulcro no princípio da 

causalidade, condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários de sucumbência, este último fixado em 10% do 

valor dado à causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do 

pedido de gratuidade que defiro neste ato.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as 

cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246689 Nr: 14173-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR ALVES SAMPAIO, MARIA PAULINA DA SILVA 

SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ROBERTO FREIRE MORAES, POMPEU 

IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MATIAZZI 

RAVAGNANI CORREA - OAB:365369/SP, EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, Luiz Otavio Paim - OAB:15.508-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Valdeir Alves Sampaio 

e Maria Paulina da Silva Sampaio em face de Danilo Roberto Freire Moraes 

e Pompeu Imobiliária Ltda., todos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Instado os executados efetuaram o pagamento da condenação (fl. 96), 

com posterior pedido de levantamento de alvará e extinção do feito pelo 

exequente (fls. 99/100).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Proceda-se o levantamento de alvará em favor do exequente, 

atentando-se aos dados bancários fornecidos (fl. 99), aos poderes 

outorgados na procuração (fl. 16).P

Preclusas as vias impugnativas e inexistindo outros pedidos das partes, 

determino o arquivamento dos autos com as anotações e cautelas legais.

Eventuais custas finais pelos executados.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131603 Nr: 1357-81.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA GOMES DA SILVA, MADALENA GOMES DA 

SILVA, ROSANIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANIA ALVES DA SILVA, ROSANIA ALVES 

DA SILVA, MADALENA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004/MT, ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 [...]Por conseguinte, considerando a compensação do crédito, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença movido por Rosania Alves da Silva, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.Por outro lado, 

ante a existência de crédito da exequente Madalena Gomes da Silva, 

intime-a para promover o prosseguimento do feito, com a indicação de 

bens penhoráveis ou de diligências a serem realizadas pelo Juízo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Quedando-se inerte, suspenda-se o feito, nos 

termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo 

prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, 

sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo 

supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo 

exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do Código de 

Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos 

termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 204396 Nr: 18276-09.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDA RIBEIRO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172/B, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos à Contadoria para apuração de eventual saldo 

remanescente da condenação já descontado o valor pago pelo requerido 

em fl. 400, atentando-se o Contador Judicial para o percentual de 10% dos 

honorários sucumbenciais fixados sob o valor dado à causa, eis que não 

houve majoração pela instância superior, devendo ser atualizado desde o 

ajuizamento do feito (Súmula 14 STJ) com incidência de juros somente a 

partir do trânsito em julgado da condenação.

Com a elaboração da memória do débito, renove-se ciência à Defensoria 

Pública e em seguida retornem os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142236 Nr: 1600-88.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCL-SBM, JFPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACESL, BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 
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FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7.263-E, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de cumprimento de sentença de condenação em danos morais e 

honorários de sucumbência proposto por Compacta Comercial Ltda e José 

Fabio Pantolfi Ferrarini em desfavor de M.A Comercio e Serviços Ltda e 

Banco do Brasil S/A.

Após o recebimento do pedido, o segundo executado realizou, 

intempestivamente o pagamento da condenação principal no montante de 

R$ 15.455,36, todavia, permaneceu silente quanto o pedido de 

cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência fixados em 

20% do valor da condenação.

Em seguida, a parte exequente pugnou pelo levantamento dos valores e 

pelo prosseguimento do feito em relação as verbas sucumbenciais já 

aplicada a multa de 10% (fls. 491/492).

Breve relato. Fundamento e Decido.

Considerando o pagamento parcial da condenação pelo requerido, e a 

pendência do pagamento dos honorários sucumbenciais, pertinente o 

pedido, uma vez que além da indenização por danos morais, deve ainda o 

requerido depositar 20% do valor da condenação, devidamente atualizado 

a título dos honorários em favor do patrono do autor. Assim, entendo 

aplicável o disposto no art. 523, §2º, do CPC, prosseguindo-se o feito pelo 

valor remanescente.

Expeça-se alvará dos valores depositados integralmente em favor do 

patrono do autor, observando-se a conta indicada à fl. 492 e os poderes 

da procuração.

Na sequência, com fulcro no princípio da cooperação, intime-se o 

executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a dívida na sua 

integralidade, custas e despesas processuais, além da multa de 10% e 

honorários advocatícios do cumprimento de sentença, também fixados no 

patamar 10% sobre a diferença, já atualizado pelo exequente em fl. 492, 

no valor de R$ 3.081,36, sob pena de penhora via Bacenjud.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Decorrido o prazo, inerte, oportunize-se manifestação do exequente e 

após retornem os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4383 Nr: 808-62.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CESAR ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DORÁCIO MENDES 

- OAB:SP 136.709, MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - OAB:SP 133.066

 Vistos,

Intime-se pessoalmente o exequente para que promova o andamento do 

feito, sob pena de extinção.

Devendo o exequente ou promover o andamento da Carta Precatória 

pendente, ou caso, não possua interesse na constrição do bem 

penhorado, indique bem para a substituição ou diligência para a 

localização de outro bem ou mesmo pugne pelo levantamento da atual 

constrição e suspensão do feito para a localização de novos bens, não 

devendo, contudo, o feito permanecer paralizado.

Certificado o decurso do prazo, sem manifestação do exequente, 

conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220716 Nr: 10667-38.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a suspensão pleiteada pelo requerente.

Intime-se o autor para que apresente os valores para liquidação bem como 

dos termos para a prorrogação nos termos da Lei 13/340/2016, devendo 

comprovar ainda a notificação do requerido da proposta de liquidação ou 

prorrogação do débito na forma proposta pelo autor.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, oportunizando-se nova 

manifestação do requerente e em seguida, retornem os autos conclusos 

para sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265306 Nr: 28685-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, IZAIAS CORÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 [...]. Havendo escusa, retornem os autos conclusos para nova nomeação 

de perito.Em caso de concordância, intimem-se as partes para que no 

prazo comum de cinco dias, querendo, manifestem-se sobre a proposta 

de honorários. Se ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de 

honorários, intime-se o perito para que se manifeste a respeito em cinco 

dias, tornando os autos conclusos a seguir para arbitramento. Caso não 

haja oposição ao valor dos honorários, homologo desde logo o valor da 

proposta, fixando a quantia no montante apresentado pelo perito; nesta 

hipótese, a seguir intime-se a parte embargada para que providencie o 

depósito do montante no prazo de 10 (dez) dias. Feito o depósito, 

comunique-se o perito (por correio eletrônico) para que sejam iniciados os 

trabalhos.O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data em que o perito for comunicado 

para dar início aos trabalhos. Apresentado o laudo, intimem-se as partes 

para que no prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o 

resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a 

apresentação de seus pareceres técnicos e se manifestem quanto ao 

interesse na produção de outras provas.Concomitantemente a juntada, e 

inexistindo outros questionamentos das partes, expeça-se alvará de 

levantamento em favor do perito nomeado, o qual deverá apresentar os 

dados necessários para realização do procedimento, sendo certo que no 

caso de perícia inconclusiva ou deficiente, a remuneração inicialmente 

arbitrada poderá ser reduzida (CPC, artigo 465, §5º).Com as providências, 

e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, retornem os autos 

conclusos para análise de produção de demais provas ou eventual 

julgamento da ação.Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 296436 Nr: 22136-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.RIBEIRÃO PRETO-SP, JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA ANOTNIO HERNARES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - 

OAB:OAB/SP 88.552

 Autos nº: 22136-13.2018.811.0055

Código Apolo nº: 296436.

 Vistos.
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 1) DESIGNO o dia 06 de fevereiro de 2019, às 13h50min, para oitiva da 

testemunha de defesa Danilo Henrique Alves, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvidos, sob as penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 27 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 296439 Nr: 22140-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - OAB:MT 

4686

 Autos nº: 22140-50.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 296439.

 Vistos.

 1) DESIGNO audiência de interrogatório do réu Pedro de Oliveira da Silva 

para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas, devendo o mesmo ser 

INTIMADO a comparecer, devidamente acompanhado de advogado, sob 

pena de revelia, bem como, INTIMADO acerca das expedições de 

precatórias, conforme a finalidade da presente.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 27 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 293218 Nr: 19553-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS LECHNER DA SILVA, PAMELA 

CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Panzarini - OAB:10426

 Autos nº: 19553-55.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 293218.

 Vistos etc.

1) RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão 

presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, 

descreve fatos que, em princípio, configuram crimes, cuja materialidade e 

indícios de autoria são demonstrados pelos documentos carreados nos 

autos de inquérito policial em anexo. Portanto, COMUNIQUE-SE ao 

distribuidor e aos Institutos de Identificação nos termos do art. 965, III, art. 

966 e 1.373, inciso II e III, todos da CNGC/MT.

2) Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com redação 

alterada pela Lei nº 11.719/2008, CITEM-SE os acusados para 

responderem à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, 

CONSIGNANDO que na resposta, poderão arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

2.1) CONSIGNO, por ser oportuno, que a ré Pâmela Cristina de Souza 

Oliveira deverá ser CITADA por meio de carta precatória a ser expedida à 

Comarca de Cuiabá, no endereço informado no instrumento procuratório 

acostado às fls. 60 dos autos.

3) Após decorrido o referido prazo, com ou sem apresentação de 

resposta, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos.

4) No ato de citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça 

indagar aos acusados se eles pretendem constituir advogado ou se o juiz 

deve nomear-lhes um defensor público ou dativo para patrocinar a sua 

defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não têm a intenção de 

contratar defensor. O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de 

certificar sobre a citação dos réus, deve mencionar se estes informaram 

se pretendem ou não constituir advogado, e, em caso negativo, sempre 

que possível, os motivos pelos quais não tencionam contratar defensor. 

(CNGC, artigo 1.373, §§ 3º e 4º).

5) COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe, nos 

termos do artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

6) DEFIRO in totum o requerimento do Parquet acostado no item “02”, da 

manifestação de fls. 75/75 verso, DEVENDO a Secretaria Judiciária 

providenciar o necessário, ou seja, extração de cópias do presente 

procedimento e envio ao Juízo da Vara Especializada dos Juizados 

Especiais para as providências que julgar necessárias.

7) Ademais, analisando detidamente os autos, constato que a ré Pâmela 

Cristina de Souza Oliveira vindicou, por meio de advogado constituído, a 

restituição de um veículo automotor que se encontra apreendido nos 

autos, argumentando ser a legítima proprietária, tendo, inclusive, acostado 

diversos documentos probatórios às fls. 61/67.

Concitado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento 

do pleito, visto que, em que pese a efetiva comprovação da propriedade 

do veículo em questão, o mesmo fora utilizado para a prática delitiva 

narrada na exordial, sendo que, no interior do automóvel, foram 

encontradas diversas res furtivas que integravam o patrimônio da 

empresa lesada (fls. 68/69).

É o relato do necessário.

DECIDO.

A restituição de coisas apreendidas possui previsão expressa do Código 

de Processo Penal, nos artigos 118 a 124. Destarte, imperioso destacar o 

que preconiza o artigo 118, in verbis:

“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas 

não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Pois bem, no caso em in concreto, vislumbro que a requerente Pâmela 

Cristina de Souza Oliveira postulou a restituição de um veículo automotor 

que se encontra apreendido às fls. 32, argumentando ser a legítima 

proprietária, instante em que acostou diversos documentos.

Não obstante os teores dos documentos que instruíram o referido pleito, 

comprovando que a requerente é a legítima possuidora do veículo 

automotor, entendo que o deferimento do petitório de restituição do veículo 

automotor torna-se temerário, visto que, a priori, no interior do referido 

automóvel, além de ser encontrado na posse dos suspeitos do delito de 

furto qualificado, foram recuperadas diversas res furtivas em seu interior, 

devidamente entregues a vítima (fls. 33).

Nesta senda, entendo que a apreensão do referido veículo automotor, bem 

como, dos documentos relativos ao citado automóvel, são de suma 

importância para a busca da verdade real dos fatos, assim como, para o 

deslinde da presente demanda.

Acerca da matéria, o Sodalício Mato-Grossense já decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BEM – PRETENSÃO RECURSAL 

– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO MAQUINÁRIO OU NOMEAÇÃO COMO FIEL 

DEPOSITÁRIO – INDEFERIMENTO – UTILIDADE E NECESSIDADE DA 

PRESERVAÇÃO DO MAQUINÁRIO PARA AS INVESTIGAÇÕES – 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – FASE INVESTIGATÓRIA NÃO 

CONCLUÍDA – ARTIGO 118, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 

DESPROVIDO. “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo” (art. 118, do CPP). (TJMT, Ap 127910/2016, DRA. ANA 

CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/12/2016, Publicado no DJE 21/02/2017)”

Nesta senda, considerando o que aduz o artigo 118 do CPP, diante da 

importância dos objetos apreendidos vindicados pela requerente para a 

busca da verdade real dos autos, entendo que o pleito deve ser 

indeferido.

Por outro lado, constato que a requerente Pâmela Cristina de Souza 

Oliveira vindicou, às fls. 57/59, pela restituição de seus documentos 

pessoais que se encontram apreendidos nos autos.

Sem delongas, diferentemente do pleito de restituição do veículo automotor 
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e dos documentos relativos ao referido automóvel, entendo que os 

documentos pessoais relativos à identificação da ré que se encontram 

vinculados ao presente feito devem ser entregues à mesma, pois, não são 

imprescindíveis para o deslinde da demanda penal.

Ex positis, em consonância parcial com o parecer Ministerial de fls. 68/69, 

bem como, tendo em vista os argumentos contundentes alhures 

consignados:

 7.1) INDEFIRO, por ora, o pedido de restituição formulado pela acusada 

Pâmela Cristina de Souza Oliveira, o que faço com fulcro no artigo 118 e 

seguintes, do Código de Processo Penal, haja vista que, não obstante a 

efetiva comprovação da propriedade, o veículo automotor e os 

documentos relativos ao referido automóvel ainda são importantes para o 

deslinde da demanda.

 7.2) Por outro lado, DEFIRO o pleito de restituição de eventuais 

documentos pessoais da requerente Pâmela Cristina de Souza Oliveira 

que se encontram apreendidos, DEVENDO ser procedido mediante termo 

de entrega nos autos aos nobres causídicos constituídos às fls. 60, ou, à 

própria requerente.

8) CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa técnica da requerente.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 27 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 285604 Nr: 13549-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.FOZ DO IGUAÇU-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANDRO AGUIRRE - 

OAB:47.023/PR

 Autos nº: 13549-02.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 285604.

 Vistos.

1) DESIGNO audiência de interrogatório do réu Robson Benedito da Silva 

para o dia 18 de dezembro de 2018, às 16h30min, devendo o mesmo ser 

INTIMADO a comparecer neste Juízo devidamente acompanhado de 

advogado, sob pena de revelia.

 1.1) REQUISITE-SE o réu junto à Direção do Centro de Detenção 

Provisória.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 27 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 293562 Nr: 19774-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.COLNIZA-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YANA FOIS COELHO ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DAS NEVES 

DUARTE - OAB:OAB/SP 300.986, RODRIGO BARONE - OAB:OAB/SP 

184.480

 Autos nº: 19774-38.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 293562.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 18 de dezembro de 2018, às 16h40min, para oitiva da 

testemunha IPC Éder Carlos de Oliveira, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 1.1) Tratando-se a testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 27 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 270176 Nr: 1239-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LIRA DA LUZ, RAIMUNDA DE 

OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT, 

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Autos nº: 1239-61.2018.811.0055.

 Código Apolo nº: 270176.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. José Jonas Sguarezi Junior, 

ofereceu denúncia contra Benedito Lira da Luz, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c artigo 

226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em concurso 

material de crimes [vítimas Iara Caroline Costa e Silva e Valentina Silva da 

Luz] e continuidade delitiva, nos termos dos artigos 69 e 71, ambos do 

Código Penal; e Raimunda de Oliveira Costa, qualificada nos autos, 

imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c artigo 

226, inciso II e artigo 13, § 2º, “a”, todos do Código Penal, por diversas 

vezes, em continuidade delitiva.

 Da peça acusatória consta que:

[...]

01º FATO

Entre o mês de agosto de 2016 e o dia 07 de setembro de 2017, na 

residência situada à Rua 46, nº 602-N, Bairro Jardim Paraiso, nesta cidade 

e Comarca de Tangará da Serra/MT, por reiteradas vezes, em 

continuidade delitiva, o denunciado BENEDITO LIRA DA LUZ, com 

consciência e vontade, praticou atos libidinosos diversos da conjunção 

carnal contra a vítima Iara Caroline Costa e Silva, sua sobrinha por 

afinidade, criança de apenas 05 anos à época dos fatos, conforme 

certidão de nascimento de f. 12.

(...)

02º FATO

Entre o mês de agosto de 2016 e o dia 07 de setembro de 2017, na 

residência situada à Rua 46, nº 602-N, Bairro Jardim Paraiso, nesta cidade 

e Comarca de Tangará da Serra/MT, por reiteradas vezes, em 

continuidade delitiva, a denunciado RAIMUNDA DE OLIVEIRA COSTA, com 

consciência e vontade, mediante omissão penalmente relevante, na 

condição de garante, permitiu que se praticassem atos libidinosos 

diversos da conjunção carnal contra a vítima Iara Caroline Costa e Silva, 

sua filha, criança de apenas 05 anos a época dos fatos, conforme 

certidão de nascimento de f. 12.

(...)

03º FATO

Em data incerta e não sabida no ano de 2017, na residência situada à rua 

46, nº 602-N, Bairro Jardim Paraiso, nesta cidade e Comarca de Tangará 

da Serra/MT, o denunciado BENEDITO LIRA DA LUZ, por reiteradas vezes, 

em continuidade delitiva, com consciência e vontade, praticou atos 

libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima Valentina Silva da 

Luz, sua neta, de apenas 04 (quatro) anos à época dos fatos, conforme 

certidão de nascimento de f. 32. (fls. 05/08)

A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do 

acusado Benedito Lira da Luz (fls. 47/50).

Decretou-se a prisão preventiva do acusado, ante a presença dos 

requisitos legais (fls. 72/75 verso), cuja ordem de prisão foi cumprida no 

dia 09 de janeiro de 2018 (fls. 76).

A peça inicial acusatória foi recebida em 31 de janeiro de 2018, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 90/90 verso.
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Os acusados Benedito Lira da Luz e Raimunda de Oliveira Costa foram 

citados às fls. 104 e 106, respectivamente.

O réu Benedito Lira da Luz, por meio de advogado constituído, apresentou 

resposta à acusação às fls. 108/113, arrolando testemunhas.

A ré Raimunda de Oliveira Costa, por meio de advogada constituída, 

apresentou resposta à acusação às fls. 127/133.

Às fls. 145/153, o réu Benedito Lira da Luz, por intermédio de seu 

advogado, postulou pela revogação da prisão preventiva.

O MPE opinou pelo indeferimento do pleito de revogação da prisão (fls. 

171/173 verso).

Às fls. 174/179 verso, indeferiu-se o pedido de revogação da prisão 

preventiva.

Impetrado habeas corpus pela defesa, às fls. 184/185 verso, o Juízo ad 

quem indeferiu liminarmente o pleito de revogação da prisão do acusado.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 206/207, com as oitivas das testemunhas/informantes Alice Cristina 

Costa Lopes, Ana Beatriz Costa Lopes, Jaqueline Costa da Luz, Gisele da 

Conceição Mendes, Maria de Oliveira Costa da Luz, Valtenir da Silva 

Sousa, Alziro Miranda da Costa e Durval Miranda Saldanha, além dos 

interrogatórios dos acusados Benedito Lira da Luz e Raimunda de Oliveira 

Costa, conforme mídia de fls. 211.

Por meio de carta precatória, inquiriu-se os informantes Jackson Rafael 

Costa da Luz e Roberta Kemes da Silva Carvalho (mídia de fls. 289).

Após, o Ministério Público Estadual apresentou as derradeiras alegações 

às fls. 292/312 verso, pugnando pela condenação dos acusados pela 

prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, em continuidade 

delitiva e, no caso do réu Benedito, também em concurso material.

A defesa da acusada Raimunda de Oliveira Costa apresentou as 

alegações finais em forma de memorias escritos às fls. 314/319, 

pugnando pela absolvição da acusada, ante a ausência de comprovação 

da sua omissão no dever de agir.

Por sua vez, a defesa do acusado Benedito Lira da Luz apresentou as 

derradeiras alegações às fls. 320/328, pugnando pela absolvição do 

acusado da prática do crime de estupro de vulnerável em face da menor 

Valentina Silva da Luz, por ausência de provas, nos termos do artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal. Requereu a não aplicação da 

continuidade delitiva e do concurso material de crimes. Requereu, ainda, o 

reconhecimento da confissão da prática do crime de estupro de vulnerável 

em face da vítima Iara Caroline Costa e Silva, não se aplicando a causa de 

aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, eis que ausente a prova 

da existência de autoridade sobre a vítima. Alternativamente, requereu a 

não aplicação simultânea da causa de aumento de pena ora referida com 

a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, por configurar bis in 

idem.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

A materialidade do crime de estupro de vulnerável não é comprovada 

somente através do exame de corpo de delito, mormente quando da ação 

do réu não se extrai vestígios, podendo, a existência material do crime, ser 

comprovada por outros meios inequívocos de prova admitidos em direito.

Nesse prumo:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL 

ABSOLUTÓRIA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE 

DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – DELICTA FACTI 

TRANSEUNTIS – PALAVRAS DA VÍTIMA – VERSÃO DEFENSIVA 

REPELIDA – ABSOLVIÇÃO INVIABILIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A palavra da vítima constitui importante elemento de prova quando de trata 

de delicta carnis. Em delitos atentatórias à dignidade sexual, para o seu 

aperfeiçoamento, não se exige a presença de vestígios, se as 

informações da vítima são uníssonas e coerentes com os adminículos 

probatórios, de modo a afastar a versão defensiva, de rigor a condenação 

do imputado.

 (TJ-MT, Ap 92846/2011, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 15/01/2013, Publicado no DJE 24/01/2013)

Portanto, a materialidade do delito será aferida juntamente com a autoria, 

em uma só toada, retirando os elementos de convicção da prova oral 

produzida.

Por fim, nessa primeira parte da sentença, quanto às idades das vítimas, 

nos termos do artigo 155, parágrafo único, do CPP, as cópias das 

certidões de nascimento de fls. 20 e 32 não deixam dúvidas quanto ao 

fato de que, na data do crime em apuração, as vítimas contavam 05 e 04 

anos de idade.

Com efeito, iniciar-se-á pelas palavras das vítimas quando inquiridas pela 

Autoridade Policial:

[...]

QUE o tio Benedito era o marido de sua tia Nega (irmã de sua mãe); Que 

sua avó Leontina morava na mesma casa que o tio BENEDITO e a tia Nega 

e por esse motivo ia sempre com sua mãe visitar a avó; Que geralmente 

iam a noite; Que o tio BENEDITO não está morando mais aqui, que ‘ele foi 

embora’ porque fez ‘uma coisa’ com ela; Que ela ‘ficava pegando em sua 

perereca’; Que depois que sua mãe soube e contou para a tia Nega, ele foi 

embora com medo de ser preso e não sabe para onde ele foi; Que sempre 

quando sua mãe estava la fora com a tia Nega e a avó e a informante ia 

até a sala para assistir televisão e o tio BENEDITO pedia para ela mostrar a 

‘perereca’ para ele e ela mostrava; Que na sala tinha uma cama onde ele 

ficava deitado; Que ela ficava ao lado dele em pé e desabotoava o shorts, 

mas não tirava; Que mostrava porque ele ficava pedindo ‘toda hora’; Que 

ele enfiava a mão dentro do shorts dela e ficava passando a mão em sua 

perereca; Que ele não lhe falava nada enquanto cometia os abusos; Que 

ele ficava com a outra mão em cima da cama; Que nunca a beijou, abraçou 

ou a pegou no colo; Que também nunca pediu que ela o tocasse; Que tinha 

medo dele porque ele era chato; Perguntei se algum dia ele disse que iria 

lhe fazer algum mal e ela disse que não; Que contou sobre os fatos para 

sua mãe ‘faz tempo’, mas foi ‘este ano’; contou certa vez quando vinha da 

igreja com a mãe e a conversa entre ambos foi ‘curta’. (Iara Caroline Costa 

e Silva, fls. 18/19)

[...]

QUE o avô BENEDITO fez ‘coisa errada, coisa de vô feio’; Que ela estava 

na casa da vó MARIA e ele falou para ela: ‘você esqueceu uma coisa e 

abaixou a calça e mostrou o pipi’; Que ele disse que era feio mostrar para 

criança; Que o pipi dele estava na cueca e ele abaixou a calça e mostrou 

o pipi; Que o pipi dele parecia uma cobra e estava assim, mostrando com 

as mãozinhas que estava para frente (ereto); A informante contou ainda 

que ‘outra vez’ ela estava na casa da vó MARIA e ela foi ao banheiro e a 

avó estava lavando roupas; Ela ainda não sabe fazer a própria higiene, 

geralmente a mãe o faz; Que o avô BENEDITO foi até o banheiro enfiou a 

mão no espaço do vaso sanitário e passou a mão no bumbum dela e 

depois lambeu a mão; Que ele fez a mesma coisa no ‘quéco’ (vagina) dela, 

passou a mão pelo espaço do vaso sanitário e depois lambeu a mão; Não 

bastasse isso, ela ainda repetiu a frase: ‘você esqueceu uma coisa’, e 

‘lambeu o quéco’ dela. (Valentina Silva da Luz, fls. 31)

Cumpre salientar que a palavra da vítima, em casos desse jaez, assume 

especial relevância, visto que a narrativa de menores de idade – seres em 

peculiar condição de desenvolvimento - não costuma contrariar a 

realidade, dada a atmosfera genuína que as permeia, notadamente em 

assuntos afetos à sexualidade, matéria na qual, salvo atípico e indesejável 

contexto em contrário, ainda não foram inseridas.

 Na hipótese, os relatos prestados pelas vítimas lesadas, em todas as 

ocasiões em que ouvidas foram uniformes, concatenados e coerentes, a 

elucidar as investidas perpetradas pelo acusado.

 No caso em questão, a ré Raimunda de Oliveira Costa, na condição de 

mãe da vítima Iara Caroline Costa e Silva, tinha o dever de agir para impedir 

os abusos, mas, não o fez, contribuindo, assim, para o resultado. 

Confira-se.

Na DEPOL, a acusada Raimunda de Oliveira Costa aduziu que:

[...]

em agosto de 2016, a declarante estava dando banho na filha quando 

pediu para a criança cavar a vagina; QUE Iara no início ficou muito 

desconcertada; QUE a declarante então se ligou que algo poderia estar 

acontecendo com a menina; (...) QUE a criança disse: você não vai brigar 

comigo e a declarante disse não, pois somos amigas; QUE Iara então 

respondeu que o Tio Benedito passava a mão dentro da calcinha dela, que 

a declarante perguntou quando ele faz isso e ela respondeu quando as 

tias e a avó dela não estavam por perto; (...) QUE a declarante perguntou 

se além de passar a mão ele fazia outras coisas e Iara respondeu que 

uma vez ele passou a língua na vagina dela; (...) QUE após isso a 

declarante contou o ocorrido para as outras duas filhas: ANA BEATRIZ 

COSTA LOPES 23 anos e ALICE CRISTINA COSTA LOPES 18 anos; QUE a 
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declarante estava conversando com Ana Beatriz e esta perguntou o 

motivo da declarante estar abalada e triste daquele jeito; QUE a declarante 

disse que Iara tinha contado uma coisa estranha e a declarante estava 

tentando verificar da melhor forma possível; QUE nesse momento Ana 

Beatriz já começou a chorar e disse que se ocorreu na casa da tia Maria é 

verdade; QUE Ana Beatriz falou que quando tinha entre seis e nove anos 

de idade época que Ana morava na casa da tia Maria, o suspeito esposo 

de Maria de nome Benedito, passava a mão na vagina dela todas as vezes 

em que ele tinha oportunidade; QUE voltou para casa e perguntou a filha 

Alice se o tio Benedito também tinha feito mal a ela; QUE então Alice disse 

que na época em que ficou na casa da tia Maria entre os cinco a onze 

anos de idade o suspeito passava a mão na vagina dela e depois com o 

tempo o suspeito passou a ejacular em cima dela e praticar conjunção 

carnal; QUE quando Alice tinha 12 anos de idade ela começou a reclamar 

de dores no pé da barriga que foi uma ferida no útero que evolui para um 

cisto; QUE foi um tratamento longo custoso e os médicos disseram que ela 

não teria mais filhos e teria que retirar o útero e as trompas que a 

declarante preferiu não fazer a cirurgia e hoje ela está curada; (...) QUE 

perguntado sobre a gravação do vídeo, a declarante relata que entre 

agosto de 2016 até a presente data continuou indo a casa da irmã Maria 

para visitar a família com a filha Iara; Que todavia a declarante sempre 

perguntava depois de sair do local se o tio Benedito tinha mexido com ela, 

e Iara sempre respondeu que não, até que há sessenta dias a declarante 

foi visitar a irmã Maria e os familiares e quando saiu do local perguntou 

como de costume para Iara se o tio Benedito tinha mexido com ela; QUE 

Iara disse que sim; (...) QUE perguntado o motivo de não ter denunciado o 

suspeito antes a declarante respondeu que sua genitora é uma pessoa 

muito idosa e teme que assim que ela souber desses fatos isso possa 

deixa-la doente, e temia que pudesse perder a guarda das filhas; QUE a 

declarante passou Iara pela psicóloga e com o surgimento do possível 

abuso contra a neta do suspeito de nome Valentina a declarante resolveu 

não ficar mais em silêncio. (fls. 25/27)

Este depoimento foi confirmado pelas testemunhas Ana Beatriz Costa 

Lopes e Alice Cristina Costa Lopes, que, também, afirmaram que foram 

abusadas sexualmente pelo acusado quando moravam na casa dele (fls. 

51/52 e 54/55 e mídia de fls. 211).

Na mesma toada, a testemunha Roberta Kemes da Silva Carvalho, genitora 

da menor Valentina Silva da Luz, afirmou que após levá-la ao médico, em 

razão de uma possível infecção urinária, a ofendida esclareceu, de forma 

minuciosa, como os abusos se deram:

[...]

QUE há três meses Valentina começou a apresentar infecção urinaria que 

ela tomava remédios e umas três semanas voltava; QUE a infecção até a 

presente data ainda não cessou completamente; QUE a última vez que 

Valentina ficou na casa do suspeito foi dias antes do aniversário dela em 

outubro de 2017; QUE logo depois a declarante descobriu o caso da Iara e 

a declarante e Jackson nunca mais foram a casa do suspeito; QUE no dia 

14/11/2017, Valentina novamente apresentou infecção e a levou a médica 

e no consultório contou sobre o caso da Iara que tinha sido estuprada; 

QUE a declarante então perguntou se alguém além dela tinha mexido na 

vagina dela e Valentina disse: mamãe você não vai brigar comigo e a 

declarante disse que não; QUE Valentina contou que o Benedito pegou no 

queco dela (palavra que a declarante e Valentina usa para se referir a 

vagina dela) e depois lambeu a mão, que Valentina continuou dizendo que 

o suspeito tirou o piupiu (pênis) para fora e disse que era de chupar e 

Valentina disse que não, pois era feio e papai do céu não gosta, que 

Valentina disse também que o suspeito lambeu a vagina e as nádegas 

dela; (...) QUE a declarante relata que Valentina adorava ficar na casa do 

suspeito, pois as tias a levam para o shopping e outros lugares, mas há 

pouco mais de sessenta dias Valentina passou a apresentar 

comportamento estranho e não queria de jeito nenhum ficar na casa do 

suspeito, mas até então a declarante não entendia i motivo dela não querer 

ir; QUE Valentina está passando pela psicóloga e lá novamente relatou 

tudo com as mesmas palavras que tinha dito no consultório médico 

anteriormente. (fls. 36/37)

Em Juízo, a testemunha Roberta Kemes da Silva Carvalho ratificou, 

integralmente, o depoimento prestado à Autoridade Policial, acrescentando 

que a vítima Valentina lhe descreveu toda a ação do acusado, destacando 

que uma criança daquela idade jamais falaria com riqueza de detalhes 

assuntos relacionados à prática sexual, sobretudo das investidas do 

acusado para com a vítima. Informou, também, que a ré Raimunda de 

Oliveira Costa possuía conhecimento prévio da prática libidinosa praticada 

em face da vítima Iara (mídia de fls. 289).

No mesmo sentido, corroborando os elementos probatórios, o informante 

Jackson Rafael Costa da Luz afirmou que efetivamente os abusos em 

face das vítimas aconteceram e que o seu pai, ora acusado, foi o autor. 

Vejamos:

[...]

Durante a conversa o suspeito começou a negar que tivesse abusado das 

filhas da Raimunda, mas depois com as provas o suspeito disse que 

ticava sim em Ana Beatriz, Alice, Iara; QUE o suspeito teve coragem de 

dizer que tocava as meninas a pedido delas; (...) QUE em novembro de 

2017, sem saber precisar a data Valentina disse dentro da casa que seu 

avô/Benedito era o seu namorado e tinha dado lhe um beijo na boca e que 

ele podia fazer isso, pois era o seu namorado; (...) e então Valentina disse 

que o suspeito mostrou para ela o queco dele (pênis), ela disse que era 

preto e a mandou chupar; QUE Valentina também disse que ele colocava a 

mão na vagina dela e cheirava e lambia a bunda dela; (...) QUE Valentina 

também relatou que um dia estava dormindo e acordou com o suspeito 

pegando na vagina dela e disse para ele parar. (fls. 39/40)

Inquirido judicialmente, o informante Jackson Rafael Costa da Luz ratificou, 

integralmente, o depoimento prestado na fase policial, ressaltando-se, 

mais uma vez, que a própria filha, ora vítima, lhe confidenciou que o avô, 

ora acusado, lhe beijou e passou a mão nas suas partes íntimas, 

destacando-se que a acusada Raimunda de Oliveira Costa já possuía 

conhecimento prévio da prática libidinosa praticada pelo acusado em face 

da filha Iara (mídia de fls. 289).

Do relatório psicológico realizado com a vítima Iara Caroline Costa e Silva 

consta que:

[...]

Na segunda sessão a paciente apresentou em seus desenhos indícios de 

abuso sexual, e de acordo com exposição verbal referiu ter sido abusada 

por um individuo ao qual deu o nome de Benedito, que manuseava a sic (... 

ficava passando a mão na minha perereca) e que o mesmo ameaçava que 

ele não contasse à ninguém.

Resta evidenciado baseado na avaliação e no relato da criança que há 

indícios de atos lascivos (abuso sexual) de menor. (fls. 30)

Por todos, a informante Jaqueline Costa da Luz presenciou a investida 

pelo acusado, esclarecendo à Autoridade Policial que:

[...]

QUE é filha de BENEDITO; Que sempre foi bem “arisca” em relação ao tipo 

de fato como o que está sendo apurado, todavia diz não saber o que 

levou a desconfiar da atitude do seu pai; Relata que na realidade sua 

desconfiança surgiu no mesmo dia e momento em que fez a filmagem; (...) 

diz que ao entrar no quarto viu seu pai esticar o pescoço para olhar, como 

se estivesse conferindo se ela havia entrado mesmo; Que viu ele repetir 

isso por duas vezes e ficou intrigada; Que deixou a porta entreaberta, 

mas a luz do quarto estava acesa; Vendo que ele repetia o gesto, saiu 

mais uma vez para fora para pegar o celular e ao entrar teve a ideia 

manter a porta entreaberta e apagar a luz; Nessa hora viu que ele repetiu 

o gesto de se esticar para ver se ela estava dentro do quarto e apontar o 

dedo indicador para porta como se estivesse perguntando a IARA se a 

declarante tinha entrado mesmo; Que IARA respondeu em tom de voz alto: 

“Ela já entrou!” e ele rapidamente colocou o dedo nos lábios indicando que 

era para ela falar baixo e a menina novamente repetiu meio que 

sussurrando: “Ela já entrou”; A declarante já dentro do quarto com a luz 

apagada e observando viu seu pai enfiar a mão dentro do shorts de IARA; 

Ainda nervosa pegou o celular e começou a filmar; Que estava trêmula, 

alterada e filmando só pela fresta da porta, por isso a filmagem não ficou 

tão boa; Esclarece que sua vontade era ir lá e mandar seu pai parar, 

todavia, tem consciência que esse tipo de delito necessita de provas e se 

fizesse o que sentia vontade naquele momento, jamais iria conseguir 

provar; (...) Que sua mãe entrou em seu quarto e ela disse que tinha visto 

seu pai com a mão no shorts de IARA; Que a reação da mãe foi dizer que 

ela estava louca e que era para parar com aquilo; Que contou que tinha 

filmado e tentou mostrar para sua mãe, mas esta empurrou o celular da 

declarante e disse que não queria ver; Que seu pai estava “tranquilo”, saiu 

da cama onde estava e foi até a geladeira beber água; Que sua mãe foi 

falar para ele o que a declarante tinha lhe dito e ele repetiu a mesma coisa: 

que ela estava louca! Que sua mãe disse, não te falei que não é o que 

você está pensando? A declarante diz que mostrou o celular para seu pai 

e disse: “eu filmei”; Nesse momento ele olhou para ela assustado e ela 

saiu; (...) Que ainda na quinta feira a declarante saiu de casa e foi para a 

casa do seu namorado e só retornou na terça feira dia 12/09, então 
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depois da filmagem ela não viu mais seu pai, pois, quando voltou ele já 

tinha saído da cidade; Segundo ela, seu pai foi embora na mesma semana. 

(fls. 57/59)

[...]

Que segundo sua mãe, ela falou com BENEDITO e ele “a princípio negou, 

mas quando soube do vídeo falou que tinha feito uma cagada”. (fls. 61/62)

Em Juízo, a informante Jaqueline Costa da Luz ratificou, integralmente, o 

depoimento prestado na fase policial (mídia de fls. 211).

Este depoimento foi confirmado por Maria Oliveira Costa da Luz (fls. 64/65 

e mídia de fls. 211).

Em Juízo, a testemunha Gisele da Conceição Mendes informou que a 

acusada Raimunda lhe confidenciou que a filha Iara foi vítima de abuso 

sexual, destacando que o avô, ora acusado, foi o responsável pela 

prática delitiva, razão porque a acusada angariou provas para poder 

denunciar o acusado, destacando que ela possuía medo de trazer o caso 

à tona, em razão da saúde frágil da mãe. Narrou que a acusada lhe 

confidenciou acerca do ocorrido em meados de novembro e/ou dezembro 

de 2017, ou seja, depois da divulgação do vídeo que demonstrava as 

investidas do acusado para com a vítima (mídia de fls. 211).

 Inquiridas judicialmente, as testemunhas Alziro Miranda Costa, Durval 

Miranda Saldanha e Valtenir da Silva nada relataram acerca dos fatos 

(mídia de fls. 211).

Em Juízo, o acusado Benedito Lira da Luz confirmou que praticou atos 

libidinosos diversos da conjunção carnal somente com a vítima Iara 

Caroline Costa e Silva, destacando-se apenas que foi uma única vez e 

que foi “a pedido da vítima” (mídia de fls. 211).

Na DEPOL, relembre-se que o acusado apresentou a mesma versão dada 

em Juízo (fls. 67/70).

Veja-se que, ABSURDAMENTE, o acusado, quando inquirido na DEPOL e 

em Juízo, imputou a culpa na vítima da prática delitiva, pois, segundo ele, a 

vítima lhe forçou a praticar os atos libidinosos, ou seja, uma criança de 05 

(cinco) anos de idade lhe forçou a passar a mão nas partes íntimas dela, 

razão porque a aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista 

no art. 65, III, “d”, do Código Penal NÃO deve incidir quando o agente 

reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da 

ilicitude (STF. 1ª Turma. HC 119671, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 

05/11/2013).

Das declarações das vítimas e das testemunhas, denota-se que o 

acusado praticou por incontáveis vezes atos libidinosos em face da vítima 

Iara Caroline Costa e Silva (meados de 2016 até 2017), consistentes em 

passar as mãos nas partes íntimas dela, mostrar o seu pênis a fim de 

incitá-la a praticar o sexo oral e, por pelo menos duas vezes, em face da 

vítima Valentina Silva da Luz, quando a beijou e passou a mão nas suas 

partes íntimas, configurando-se, por consequência, o concurso material 

de crimes, ante a autonomia das condutas contra vítimas diferentes.

Não é demais dizer, que as testemunhas Alice e Ana Beatriz revelaram em 

Juízo que o acusado também já abusou delas quando moravam na casa 

dele, destacando-se que tais práticas perduraram por um longínquo 

período, o que, por si só, comprova a costumeira ação e ousadia do 

acusado.

 Também não assiste razão à defesa do acusado quando postulou pela 

absolvição do acusado da prática do crime de estupro de vulnerável em 

face da vítima Valentina, ante a ausência de laudo psicológico.

 Isso porque, nos delitos de natureza sexual, normalmente praticados na 

clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, 

desde que seja ela uniforme, coerente e esteja lastreada pelos demais 

elementos de convicção contidos nos autos.

Em outras palavras, a ausência da prova pericial não impede a 

constatação da materialidade da infração por outros elementos de prova 

(artigo 167, CPP), principalmente se a conduta tiver sido detalhadamente 

revelada pela vítima, inclusive, os pais da vítima se assustaram com 

tamanha riqueza de detalhes da narrativa dela da prática delitiva, razão 

porque não pensaram duas vezes em noticiar o crime à Autoridade Policial 

e ao Ministério Público.

Da mesma forma, evidente que a acusada Raimunda de Oliveira Costa 

concorreu para a prática delitiva pois, ao invés de cumprir com o dever 

legal de cuidado, proteção e vigilância da filha, nenhuma medida tomou 

para evitar os abusos sexuais praticados pelo avô da vítima, ora acusado, 

mesmo sendo informada pela própria menor, motivo pelo qual deve ser 

responsabilizada penalmente, na forma do artigo 29, caput, do Código 

Penal.

Assinale-se que, no caso em tela, trata-se de omissão penalmente 

relevante, disposta no artigo 13, § 2º, alínea “a”, já que a genitora possui 

dever de agir em relação à filha.

Da prova testemunhal não se extrai dúvidas de que a acusada já possuía 

conhecimento da ação delitiva do acusado para com a sua filha, 

denotando-se que ela não agiu de início porque ficou com medo de perder 

a guarda da menor, ante a repercussão do caso, o que só culminou em 

novas investidas em face da vítima.

Isso porque, do conjunto probatório, restou comprovado que a acusada, 

mesmo ciente da prática delitiva, continuou a levar a vítima na casa do 

acusado, razão porque ocorreram as novas práticas delitivas.

Aliás, a acusada possuía ciência do vídeo gravado por Jaqueline que 

revelava as investidas do acusado em face das partes íntimas da vítima, 

mas, quedou-se mais uma vez inerte.

Nesse contexto, conclui-se que a acusada só procurou à Autoridade 

Policial porque a outra vítima, a menor Valentina, revelou espontaneamente 

aos pais que o seu avô, ora acusado, lhe beijou e passou a mão nas suas 

partes íntimas, razão porque os pais desta vítima procuraram 

imediatamente o Ministério Público para prestarem depoimentos acerca 

destes fatos, denunciando o acusado acerca da prática delitiva.

Denota-se, ainda, que somente depois que os fatos vieram a lume, a 

acusada Raimunda tentou demonstrar preocupação e cuidado para com a 

vítima Iara, providenciando-se a juntada de documentos abonatórios da 

sua conduta para com a filha, mas, infelizmente, já era tarde, pois, 

haviam-se já ocorridas as incontáveis investidas do acusado em face da 

menor. A persecução penal já estava em trâmite, por iniciativa de outras 

pessoas que não dela, não obstante na qualidade de garante.

Dos depoimentos das testemunhas/informantes, vê-se, ainda, que a 

acusada, repito, depois da notícia-crime, expôs, indevidamente, a público 

os fatos, a fim de demonstrar a sua suposta preocupação e indignação 

com o caso.

Das declarações das testemunhas e da própria acusada, não há mais 

dúvidas de que na condição de mãe da vítima Iara Caroline Costa e Silva, 

tinha o dever de agir para impedir os abusos, mas, não o fez, contribuindo, 

assim, para os resultados.

 Forte nestas razões, demonstrada materialidade e autoria, à medida que a 

defesa não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer causa 

de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, imperiosa se faz as 

condenações dos acusados nos termos postos na denúncia.

 Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/08, e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho o acusado Benedito Lira da Luz, 

já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c artigo 

226, inciso II e artigos 69 e 71, todos do Código Penal e a acusada 

Raimunda de Oliveira Costa, já qualificada nos autos, nas sanções do 

artigo 217-A, caput, c/c 13, § 2º, alínea “a”, e 71, todos do Código Penal.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada aos réus condenados para o delito em tela.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO

 À RÉ RAIMUNDA DE OLIVEIRA COSTA

 DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal é 

a de reclusão, de oito (08) a quinze (15) anos.

 A culpabilidade da acusada, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes 

criminais em anexo.

 Não há apontamento relevante acerca da conduta social da acusada.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos propulsores da vontade criminosa, embora injustificáveis, são 

próprios do arquétipo penal.

 As circunstâncias são próprias do crime.

 As consequências do delito não foram graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, diante de sua 

tenra idade.

 Dessa forma, FIXO a pena base em oito (08) anos de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, vejo que não há 

agravantes e nem atenuantes.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, pelas razões já constantes 

nesta sentença, deixo de aplicar a causa de aumento prevista no artigo 

226, inciso II (in fine), do Código Penal, uma vez que a relevância da 

omissão já se caracterizou devido à circunstância de a ré ser mãe da 

vítima.
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Todavia, é de se aplicar a causa de aumento da continuidade delitiva, 

pelas razões já expostas nesta sentença, utilizando do patamar máximo – 

2/3 da pena, pois, praticada incontáveis condutas infracionais contra a 

vítima –, nos termos do artigo 71 do Código Penal, ELEVANDO-SE a pena 

para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

 A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime FECHADO, 

consoante artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

A acusada Raimunda de Oliveira Costa poderá recorrer em liberdade, eis 

que ausentes os requisitos para decretação da sua prisão preventiva, 

pois, respondeu ao processo todo em liberdade.

Nos termos dos artigos 44, inc. I, e 77, inc. III, CP, inviável a substituição ou 

a suspensão ante a quantidade da pena e a violência perpetrada.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO

 AO RÉU BENEDITO LIRA DA LUZ

 DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A VÍTIMA IARA 

CAROLINE COSTA E SILVA

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal é 

a de reclusão, de oito (08) a quinze (15) anos.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes 

criminais em anexo.

 Não há apontamento relevante acerca da conduta social do réu.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos propulsores da vontade criminosa, embora injustificáveis, são 

próprios do arquétipo penal.

 As circunstâncias são próprias do crime.

 As consequências do delito não foram graves.

 O comportamento da vítima não pode ser levado em consideração, devido 

à sua tenra idade.

 Dessa forma, FIXO a pena base em oito (08) anos de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, vejo que não há 

atenuantes, pelas razões já expostas na fundamentação da sentença.

 Todavia, verifica-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, 

do Código Penal, em razão da hospitalidade, sem prejudicar o aumento de 

pena na terceira fase do artigo 226, inciso II, do mesmo Código, por não se 

configurar bis in idem (HC 462.021/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018), razão porque 

EXASPERO a pena intermediária para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, pelas razões já constantes 

nesta sentença (especificamente pelo fato do acusado ser tio da vítima e 

também ter autoridade sobre ela), APLICO a causa de aumento prevista no 

artigo 226, inciso II (in fine), do Código Penal, ALCANÇANDO a pena de 14 

(quatorze) anos de reclusão.

Ato contínuo, é de se aplicar a causa de aumento da continuidade delitiva, 

pelas razões já expostas nesta sentença, utilizando do patamar de 2/3, 

pois, praticada por inúmeras vezes contra a vítima Iara -, nos termos do 

artigo 71 do Código Penal, ELEVANDO-SE a pena para 23 (vinte e três) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO

 AO RÉU BENEDITO LIRA DA LUZ

 DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A VÍTIMA VALENTINA 

SILVA DA LUZ

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal é 

a de reclusão, de oito (08) a quinze (15) anos.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes 

criminais em anexo.

 Não há apontamento relevante acerca da conduta social do réu.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos propulsores da vontade criminosa, embora injustificáveis, são 

próprios do arquétipo penal.

 As circunstâncias são próprias do crime.

 As consequências do delito não foram graves.

 O comportamento da vítima não pode ser levado em consideração, devido 

à sua tenra idade.

 Dessa forma, FIXO a pena base em oito (08) anos de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, vejo que não há 

atenuantes, pelas razões já expostas nesta sentença.

 Todavia, verifica-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, 

do Código Penal, em razão da hospitalidade, sem prejudicar o aumento de 

pena na terceira fase do artigo 226, inciso II, do mesmo Código, por não se 

configurar bis in idem (HC 462.021/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018), razão porque 

EXASPERO a pena intermediária para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, pelas razões já constantes 

nesta sentença (especificamente pelo fato do acusado ser avô da vítima e 

também ter autoridade sobre ela), APLICO a causa de aumento prevista no 

artigo 226, inciso II (in fine), do Código Penal, ALCANÇANDO a pena de 14 

(quatorze) anos de reclusão.

Ato contínuo, é de se aplicar a causa de aumento da continuidade delitiva, 

pelas razões já expostas nesta sentença, utilizando do patamar de 1/6, 

pois, praticada por duas vezes contra a vítima -, nos termos do artigo 71 

do Código Penal, ELEVANDO-SE a pena para 16 (dezesseis) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão.

 DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL CONTRA AS VÍTIMAS IARA CAROLINE COSTA E SILVA E 

VALENTINA SILVA DA LUZ, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA 

PARA O RÉU BENEDITO DE 39 (trinta e nove) ANOS E 08 (oito) MESES DE 

RECLUSÃO.

 A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime FECHADO, 

consoante artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Nos termos do art. 44, inc. I, CP, inviável a substituição ante a quantidade 

da pena e a violência perpetrada.

Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade insta observar que “a 

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia 

constitucional da presunção de inocência.” (Súmula nº 09 do STJ). Desse 

modo, entendo que o condenado deve permanecer preso até o julgamento 

de eventual recurso, máxime porque permaneceu preso durante toda a 

instrução processual, sendo a meu ver, um contrassenso colocá-lo em 

liberdade neste momento, tendo em mira ainda o regime imposto para o 

cumprimento da pena, e se fazem presentes, com base em fatos 

concretos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, como já 

destacado nas decisões anteriores que ficam fazendo parte integrante 

desta sentença.

 Nessa direção apontam os seguintes julgados.

 PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTEMPESTIVIDADE. RÉU SENTENCIADO EM 

16 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. NEGADO 

O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA 

MANTIDA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA 

NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETO. MODUS 

OPERANDI. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. I - O presente 

recurso foi interposto apenas em 19/6/2017, quando já expirado o prazo 

de 5 (cinco) dias previsto no artigo 30 da Lei 8.038/1990, razão pela qual é 

intempestivo. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já 

que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real 

indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou 

a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 

III - Na hipótese, a sentença condenatória, que manteve o decreto 

preventivo, encontra-se devidamente fundamentados em dados concretos 

extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente 

acarretaria risco à ordem pública, notadamente por se tratar de réu que 

abusava sexualmente de vítimas menores de 7 e 9 anos de idade, no 

interior de seu estabelecimento comercial, revelando a indispensabilidade 

da imposição da medida extrema não apenas para garantia da ordem 

pública, como também da futura aplicação da lei penal, ante o risco 

iminente de reiteração criminosa. Recurso ordinário não conhecido. (RHC 

87.377/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

17/08/2017, DJe 25/08/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 

AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. 

PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. 

PRESENÇA. NEGATIVA DE COMETIMENTO DO DELITO. INVIABILIDADE DE 

EXAME NA VIA ELEITA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. 

CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. 

PERICULOSIDADE SOCIAL DO ENVOLVIDO. REINCIDÊNCIA POR DELITO 

DA MESMA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE COIBIR NOVAS PRÁTICAS 

ILÍCITAS. RISCO EFETIVO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A 

INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA 
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FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES 

ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE. RECLAMO 

IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova 

concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas 

apenas indícios suficientes desta, que se fazem presentes, assim como 

os da materialidade, tanto que o réu foi condenado pela prática do delito de 

estupro de vulnerável consumado. 2. A análise acerca da negativa de 

cometimento do delito é questão que não pode ser dirimida em recurso 

ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das 

provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via 

sumária eleita. 3. Não há ilegalidade na ordenação da prisão preventiva 

quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação 

se mostra necessária a bem da ordem pública, dada a reprovabilidade 

excessiva da conduta do agente e seu histórico criminal. 4. Caso em que o 

recorrente foi condenado pela prática de estupro de vulnerável, em que, 

durante oito meses no âmbito doméstico, constrangeu a neta de sua 

companheira, que tinha 7 (sete) anos à época dos fatos, praticando com 

ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sendo de relevo 

destacar que, após a consumação dos abusos sexuais, ameaçava 

causar mal grave à mãe da ofendida, se fosse delatado. 5. O fato de o 

agente ser reincidente em delito da mesma espécie do tratado nos 

presentes autos é circunstância que revela que não é neófito na vida 

criminal, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, 

sobretudo porque se encontrava em cumprimento de pena em regime 

diverso do fechado quando do cometimento do presente delito, 

autorizando a preventiva. 6. A orientação pacificada nesta Corte Superior 

é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de 

recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, 

se persistem os motivos para a segregação preventiva. 7. Indevida a 

aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se 

justificada na periculosidade do agente, bem demonstrada pelas graves 

circunstâncias em que ocorrido o delito, evitando-se ainda a reprodução 

de fatos criminosos de igual natureza. 8. Recurso ordinário improvido. 

(RHC 71.562/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

18/10/2016, DJe 26/10/2016)

 Sendo assim, NÃO LHE CONCEDO A POSSIBILIDADE DE APELAR EM 

LIBERDADE.

 Custas pelos acusados.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos dos condenados, enquanto durar os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre as 

suspensões ventiladas.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à 

Vara de Execuções Penais desta Comarca, expedindo-se a guia de 

execução definitiva.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE os nomes dos réus no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal).

 EXPEÇA-SE a competente guia de execução provisória de pena tão 

somente com relação ao réu Benedito, antes mesmo do trânsito em julgado 

da presente sentença, em total conformidade com a Súmula 716 do STF:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a 

aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do 

trânsito em julgado da sentença condenatória.”

Com relação à ré Raimunda, deverá ser EXPEDIDA guia de execução 

definitiva somente após o trânsito em julgado para ambas as partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e aos Defensores dos réus.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 31 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002531-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEISLAMAR ROSA DIAS LIMA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/02/2019, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002529-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/02/2019, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002532-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO PETRESKI (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/02/2019, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002550-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/02/2019, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002553-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/02/2019, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 
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com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002555-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAIR DAS NEVES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/02/2019, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002556-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON WAGNER RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LURDES MARIA BICCIGO 40213668068 (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/02/2019, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002557-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON WAGNER RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CARLOS ROSELLA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/02/2019, às 08h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002558-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/02/2019, às 08h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002502-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/02/2019, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA ELINA PEREIRA BOTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/02/2019, às 15H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002573-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS OLIVEIRA ROSA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 26/02/2019, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002578-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS OLIVEIRA ROSA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 26/02/2019, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 26/02/2019, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002580-08.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 26/02/2019, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/02/2019, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002590-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISA BACCHI COVER OAB - MT8333/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T H TECK INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/02/2019, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002593-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA KETURI RODRIGUES CHABUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/02/2019, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002594-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA KETURI RODRIGUES CHABUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/02/2019, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002595-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MENDES GOMES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/02/2019, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002598-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR TADEU OPOLSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA OAB - MT13286/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/02/2019, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010956-29.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS ANTONIO NUNES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S 

(ADVOGADO(A))

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002396-53.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ROBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GONCALVES DA COSTA OAB - SP373096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002396-53.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: FLAVIO ROBERTO FERREIRA REQUERIDO: COSTA 

SEMENTES E MAQUINAS LTDA Vistos etc. I. Tendo sido deferido o 

benefício da justiça gratuita no despacho inicial proferido à fl. id. 4520336, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 10/12/2018, às 

14h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. IV. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e 

se iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência; V. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VIII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). IX. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000498-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RODRIGO NITSCHE (RÉU)

WELLINGTON GALDINO MOREIRA (RÉU)

RELLYS DALVANO NUNES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000498-34.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT RÉU: RELLYS DALVANO 

NUNES DOS SANTOS, CESAR RODRIGO NITSCHE, WELLINGTON 

GALDINO MOREIRA Vistos etc. I. Tendo em vista certidão de fl. id. 

13175731, retifique-se nos autos o endereço do requerido Cesar Rosrigo 

Nitsche conforme indicado à fl. id. 13358051 para que conste Rua Peroba, 

nº 1029-S, Bairro Cerrado, em frente a Escola Estadual Luiz Carlos 

Ceconello, nesta urbe. II. Sem prejuízos, por nenhum dos requeridos terem 

sido encontrados, com a máxima celeridade possível, a fim de evitar 

injustos prejuízos, expeça-se o necessário para citar as parte quando a 

redesignação de audiência de conciliação/mediação para a data de 

10/12/2018, às 09h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos 

termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. Nos termos do despacho inicial, 

expeça-se o necessário. IV. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003909-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003909-85.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): EVERTON CAMPOS DA SILVA RÉU: ELVIS DE SOUZA Vistos 

etc. I. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do artigo 

98 e seguintes do CPC. II. Designo audiência de conciliação/mediação para 

a data de 10/12/2018, às 14h00min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte 

requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. IV. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; V. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

VI. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). VIII. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). IX. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). X. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002260-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO KATCHAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo nº 1002260-22.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Mario Katchan. Requerido: Instituto Nacional do 
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Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), de 

segurado(a) obrigatório(a), narrando em suma, que a parte autora está 

acometida de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. 

Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 8270883 

determinando a realização antecipada de perícia médica. Perícia médica 

apresentada nos Id’s 11302293 e 13704565. O autor manifestou sobre o 

laudo pericial no Id 11336679. O requerido apresentou contestação e 

documentos no Id 14014323 sustentando que a parte autora não cumpriu 

os requisitos legais para implantação do benefício. O autor apresentou 

impugnação no Id 15452189 reiterando o pedido de aposentadoria 

apresentado inicialmente. 2. É o relatório do necessário. Fundamento e 

decido. No que atine ao mérito da questão, tenho que deva ser concedida 

apenas o benefício de auxílio doença à parte autora por encontrar guarida 

na Lei 8.213/91. Dispõe o art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91: “Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado 

empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, 

no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade 

e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 

26.11.99) § 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por 

mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da 

entrada do requerimento. Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente 

de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 

91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o 

disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.” Por sua vez, 

estabelece o art. 25: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias 

do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

contribuições mensais; (…)” Percebe-se assim, a necessidade de 

preenchimento do requisito (i) da incapacidade temporária para o trabalho 

e (ii) do período de carência necessário. Partindo dessas premissas, é de 

se notar que restou demonstrado nos autos, após perícia médica, que a 

parte autora encontra-se acometida de doença que, no momento, a 

incapacitada para o trabalho. Descreve a perícia que a parte autora tem 

patologia de caráter evolutivo (CID M 54.5 – dor lombar baixa; e CID M 54.1 

– radiculopatia), atestada clinicamente e por exame complementar de 

ressonância magnética, resultando em incapacidade laboral total e 

temporária desde o ano de 2015 (baseada em ressonância magnética 

realizada em 15/01/2015). No caso, o perito médico afirmou que a parte 

autora não possui condições físicas para atividade, as quais estão a 

comprometer totalmente sua capacidade, no entanto, de forma temporária 

e não permanente (‘vide’ Id 13704565). Assim, preenchido o requisito da 

incapacidade temporária. Quanto ao período de carência, a questão está 

superada, pois do CNIS anexado aos autos se verifica a condição de 

segurado por mais de 12 (doze) contribuições, e, além disso, o autor 

estava recebendo benefício previdenciário de auxílio doença até a data de 

15/09/2015. No que tange à data em que o benefício é devido à 

requerente, entendo que deve se considerar a data em que o benefício foi 

cessado (15/09/2015), vez que restou evidenciado que àquela ocasião já 

estava incapacitado, ainda que temporariamente, para o trabalho, devendo 

ser descontados eventuais valores que tenham sido posteriormente pagos 

em razão do deferimento ou restabelecimento do benefício. Neste sentido 

é o entendimento já consolidado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. (...) 3. 

Comprovada através de laudo médico pericial a incapacidade parcial e 

permanente da parte autora para o exercício da atividade laboral, 

mostra-se devida a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Termo inicial fixado a partir do indeferimento administrativo 

do benefício. (...) (TRF1 - REO 0016135-14.2016.4.01.9199 / MT, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 29/06/2016)” 3. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-benefício, julgando extinta a ação, 

com resolução de mérito. Quanto ao prazo de duração do benefício, nos 

termos do laudo pericial, hei por bem concedê-lo por apenas 05 (cinco) 

anos, contados da data em que foi cessado, qual seja, 15/09/2015. 

Transcorrido o prazo deverá a parte autora ser submetida à nova perícia 

para apurar sua incapacidade laboral. Assim, a DCB será em 

setembro/2020, sendo que a prorrogação do benefício fica adstrita à 

realização de novo exame médico após o lapso de 05 (cinco) anos, sem o 

qual ocorrerá a revogação automática. A teor do que dispõe o Provimento 

n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: 

Mario Katchan. 2. Benefício concedido: Auxílio doença. 3. CPF: 

479.830.949-49. 4. Número do benefício: 611.263.393-4. 5. Data do início 

do benefício: 15/09/2015 (data da cessação). 6. Renda mensal inicial: 91% 

do salário de benefício. 7. Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a 

contar da intimação. Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de 

tutela. Veja-se que a parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, 

o que gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter 

alimentar. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem 

como legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35920 Nr: 936-58.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNER HAROLDO KOTRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS DO AMARAL 

FERREIRA FILHO - OAB:15222-E/MT, LUIZ PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17536/MT, MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA 

SECCHI - OAB:17431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A, AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - 

OAB:13571/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Certifico e dou fé que, que os r. alvarás, foram devidamente pagos nas 

contas informadas nos autos. Dessa forma, encaminho-os autos ao 

arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115211 Nr: 6777-58.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDL, TÂNIA LUÍSA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Maria Simião - 

OAB:12362-B, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, 

SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico e dou fé que, que os alvarás de nºs 454130-8/2018 e 
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454128-6/2018, forama devidamente pagos nas contas informadas nos 

autos. Dessa forma, intimo o autor para que impulsione o feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85175 Nr: 4743-18.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHERER E BELLON LTDA ME, MAURO 

BELLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo do Edital, para os requeridos 

devidamente intimados se manifestarem. Dessa forma, intimo o curador 

especial Sérgio Alberto Botezini do Núcleo de Prática Juridica, para 

manifestar nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14314 Nr: 217-52.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA DAGUETTI, FRANCIELI DAGHETTI, MAYKELLI 

DAGHETTI, TEREZINHA GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR RUHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CÉLIA DE JÚLIO - 

OAB:13227

 Certifico e dou fé que, nesta data, torno sem efeito a certidão de 

intimação do Advogado ALTAIR RUHOFF, plublicação na data de 

28/112018, por haver equívoco no recebimento da carga em secretaria, 

tendo vista a devoluçao dos autos na mesma data da na qual fez carga 

dos autos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000520-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PAULO BILIBIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONAN SOUZA E SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que fica redesignada a 

audiência para o dia 18/12/2018 às 16:00h no Cejusc deste Juizo. LUCAS 

DO RIO VERDE, 29 de novembro de 2018. BELQUES SOLANGE GRISA 

LESEUX Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 19529 Nr: 864-13.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASA ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADI CEOLATTO, ALICE CASONATO, ANGELO 

CASONATTO, VALDIR PASSARINI CASONATTO, MARIA LUCIA ONESCO 

CASONATTO, RAQUEL CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:2304, CARLOS ARAÚZ FILHO - OAB:27171, CARLOS EDUARDO G. 

DE ALMEIDA - OAB:OAB-PR 76169, EDGAR KINDERMANN SPECK - 

OAB:23539, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:13.124-B/MT, RAQUEL CASONATTO - OAB:MT/10.798, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:OAB4

 Vistos.

1. A decisão judicial impugnada constitui mera sentença homologatória, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil, 

limitando-se a homologar o acordo de vontades manifestado pelas partes.

Nesse contexto, eventual desconformidade com o ato judicial não é 

passível de ser arguida nos próprios autos processuais, nem mesmo por 

meio de recurso de agravo de instrumento, mas somente por meio de ação 

anulatória própria, tal como estabelecido no artigo 966, § 4º, do Código de 

Processo Civil atual (equivalente ao artigo 486 do Código de Processo Civil 

de 1973), abaixo reproduzido:

Art. 966 . (...). § 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas 

partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, 

bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, 

estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

Nesse sentido, os arestos abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO 

DE NULIDADE DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Proferida a decisão agravada nos autos do 

cumprimento de sentença, tem-se como possível o manejo do agravo de 

instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do novo Código de 

Processo Civil. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Não há falar 

em declaração de nulidade do acordo firmado, pois encerrada a prestação 

quando da homologação da transação entre as partes, devendo eventual 

anulação ser pleiteada através da via própria para tanto. Jurisprudência 

da Corte. Manutenção da decisão que se impõe. Incabível a condenação 

do agravante nas penas por litigância de má-fé, pois ausentes as 

hipóteses previstas no artigo 80, do CPC/2015. AFASTARAM A 

PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo 

de Instrumento Nº 70072987530, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 17/05/2017)

PEDIDO DE NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO. 

DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. Tratando-se de 

sentença homologatória de acordo, afigura-se inadequado o pedido de 

anulação da transação por meio de recurso de agravo de instrumento, 

sendo indispensável que a desconformidade seja aventada por meio de 

ação anulatória própria, nos termos do artigo 966, § 4º, do Código de 

Processo Civil atual (equivalente ao artigo 486 do Código de Processo Civil 

de 1973). Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076512847, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto 

Vieira Rebout, Julgado em 30/01/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

SENTENÇA QUE HOMOLOGA ACORDO EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO 

JUDICIAL. ATO MERAMENTE HOMOLOGATÓRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. 

DESCABIMENTO. ATO PASSÍVEL DE DESCONSTITUIÇÃO POR AÇÃO 

ANULATÓRIA. CPC, ART. 486. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença judicial 

que, sem adentrar o mérito do acordo entabulado entre as partes, limita-se 

a aferir a regularidade formal da avença e a homologá-la, caracteriza-se 

como ato meramente homologatório e, nessas condições, deve ser 

desconstituída por meio da ação anulatória prevista no art. 486 do CPC , 

sendo descabida a Ação Rescisória para tal fim. 2. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 1440037/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014)

Desse modo, indefiro o pedido de f. 570/577.

2. Avaliem-se os bens penhorados (f. 555). Com a juntada do laudo de 

avaliação dos bens indicados, manifestem-se as partes no prazo de 5 

dias (872, § 2o, CPC).

3. Expeça-se o necessário.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 82327 Nr: 1686-89.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESQUIAPATI E ESQUIAPATI LTDA, PAULA DE 

LIMA E SILVA ESQUIAPATTI, PAULO AMÉRICO ESQUIAPATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA DE SOUZA SENO - 

OAB:354232, THAÍS SILVA ESQUIAPATI - OAB:OAB/SP384.530

 Vistos.

1. Manifeste-se a parte executada acerca dos documentos acostados às 

f. 220/244, no prazo de 10 dias.

2. Após, concluso para deliberação.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001222-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS CARVALHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos aguardarão pelo prazo de 15 dias úteis o início do cumprimento de 

sentença pela parte interessada. Art. 1.284. Transitada em julgado a 

sentença, e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora, expressando o desejo de executá-la, arquivar os autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002315-07.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA DE OLIVEIRA SUTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste acerca dos RPV'S expedidos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002767-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DIAS ABRAAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste acerca dos RPV's expedidos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003390-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ROBERTA SEVERINO BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE SACCHI ABREU RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte exequente, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, promova o andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001975-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENI BALASTRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada. 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002081-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA ALMEIDA SOUSA AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR PARA, NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002328-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN CLAMIR KROTH (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR PARA, NO 

PRAZO DE 5 DIAS, PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000061-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOS CERETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SEU PROCURADOR, PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1004170-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA TIBERIO LUZ OAB - SP196959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CECONELLO (REQUERIDO)

 

INTIMO a autora acerca da expedição do alvará.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 123836 Nr: 2474-64.2016.811.0045
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO TORMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de fls. 93/95. Assim sendo, redesigno para o dia 14 de 

março de 2019, às 13h30min.

Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o acusado.

 Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

 Intime-se ainda, a Equipe Multidisciplinar do Fórum desta Comarca para 

que realize acompanhamento da vítima, em especial no momento da 

audiência de instrução e julgamento.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 160912 Nr: 6394-75.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MATEUS CARDOZO SANTANA, 

FRANCISCO CARDOZO SANTANA, JORGE LUIS ALVES RAD 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14.783

 Vistos etc.,

Felipe Mateus Cardozo Santana e Francisco Cardozo Santana, 

qualificados nos autos, por intermédio de Advogado constituído, 

formularam pedido de revogação da prisão preventiva, alegando, em 

síntese, não estarem presentes o fumus commissi delicti e o periculum 

libertatis necessários para a decretação da prisão preventiva dos 

requerentes (fls. 99/102).

Instado, o representante do Ministério Público manifestou de forma 

desfavorável ao pedido (fls. 103/109).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os motivos esposados nas decisões proferida no 

feito nº. 6212-89.2018 (id. 160574), verifica-se que bem expostas estão 

as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva dos 

acusados, ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade 

delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para 

garantia da ordem pública, não havendo alteração fática capaz de 

maculá-la.

ISSO POSTO, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a 

decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, pelos seus 

próprios fundamentos, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado pelos requerentes Felipe Mateus Cardozo Santana e 

Francisco Cardozo Santana, qualificados nos autos.

Findo, expeçam-se todos os documentos necessários para realização da 

audiência de instrução e julgamento designada à fl. 98.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011403-18.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROBERTO AZEVEDO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011403-18.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: DIEGO ROBERTO AZEVEDO DE 

MELO EXECUTADO: CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA- EPP Vistos. Defiro levantamento dos valores 

depositados nos autos em favor do Autor. Expeça-se o alvará para 

liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência 

desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Intime-se o 

Executado para promover o pagamento dos valores restantes. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011124-95.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO - Telemat Celular S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011124-95.2015.8.11.0045. REQUERENTE: MARIANA SOUZA BAHDUR 

ROMUALDO REQUERIDO: VIVO - TELEMAT CELULAR S/A Vistos. 

Considerando que o Executado sequer foi devidamente intimado do 

bloqueio de id. 16178879, indefiro o pedido para liberação de alvará. 

Intime-se o Executado para se manifestar acerca do bloqueio, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, intime-se a parte Exquente. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005262-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005262-97.2017.8.11.0045. REQUERENTE: RAFAEL RAIMUNDO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Certifique se 

houve a intimação do despacho de id. 12198188. Em caso positivo, tornem 

os autos conclusos. Caso negativo, promova-se a intimação da referida 

decisão e na sequência tornem conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001326-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELEM FABIANA VIEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001326-30.2018.8.11.0045. REQUERENTE: HELEM FABIANA VIEIRA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos. Conclusão indevida. Cumpra-se 

a sentença. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005066-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON MARTINS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 31/01/2018 Hora: 13h 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002600-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DERBI BIRATAN DE LIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Com a manifestação do perito no ID 16755010, manifestem-se as partes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001960-94.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001960-94.2016.8.11.0045 Valor da causa: R$ 2.053,84 ESPÉCIE: 

[CHEQUE, INADIMPLEMENTO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME POLO 

PASSIVO: GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, para no 

prazo legal, se manifestar acerca da juntada do AR negativo, juntado nos 

autos. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de novembro de 2018. Cristina Vargas 

Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003716-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LANOT HOLSBACH OAB - MT20112/B (ADVOGADO(A))

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO(A))

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO(A))

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003716-41.2016.8.11.0045 Valor da causa: R$ 35.142,42 ESPÉCIE: 

[DUPLICATA, CORREÇÃO MONETÁRIA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

CITAÇÃO, CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE 

DE BENS, EXPROPRIAÇÃO DE BENS, MULTA DE 10%, VALOR DA 

EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, 

JUROS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO:BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA POLO PASSIVO: 

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME Impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça 

negativa. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000366-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 

XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GISELE ALVES SILVA PROCESSO n. 

1000366-11.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 18.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: AGNALDO 

CAMPOS SILVA Endereço: RUA RUI BARBOSA, 25, MAFFINI, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 INTIMANDO: A 

parte autora, para que se manifeste requerendo o que entender de direito, 

em termos de prosseguimento do feito. Prazo: 15 (quinze) dias. LUCAS DO 

RIO VERDE, 29 de novembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004691-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA LUI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004691-29.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.244,00 ESPÉCIE: 

[CONVERSÃO, RESTABELECIMENTO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: VITORIA LUI DA SILVA Endereço: RUA FAVEIRO, 2964, S, 

CERRADO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido A presente carta, referente ao processo acima identificado, 
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tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado(a) do polo ativo, para manifestem-se em 05 (cinco) dias, acerca 

do Laudo Pericial juntado nos autos LUCAS DO RIO VERDE, 29 de 

novembro de 2018. Cristina Vargas Reis

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003739-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO ALVES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003739-50.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 44.558,72 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A POLO PASSIVO: MAURILIO 

ALVES DE SOUSA Porcedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de novembro de 2018. 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003162-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003162-72.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: RAIMUNDO NONATO 

LIMA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) polo ativo, para apresentar 

impugnação à contestação. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de novembro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000169-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCO EIDT TOGNON (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000169-22.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 39.013,52 ESPÉCIE: 

[BUSCA E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

AYMORE POLO PASSIVO: FRANCO EIDT TOGNON Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado polo ativo, para no prazo 

legal, se manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça. 

LUCAS DO RIO VERDE, 29 de novembro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001842-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDENILSON SANDESKI EIRELI - ME (DEPRECADO)

EDENILSON SANDESKI (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001842-84.2017.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [CITAÇÃO]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL POLO PASSIVO: EDENILSON SANDESKI EIRELI - ME EDENILSON 

SANDESKI Proceda a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do polo ativo, para se manifestar no prazo legal, acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de 

novembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121842 Nr: 1524-55.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR FAVARETTO, LUZIA REIS 

FAVARETTO, ALCIR FAVARETTO, IZELDE NESPOLO FAVARETTO, AIRTO 

FAVARETTO, ELIZETE JOVAI CASANOVA FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/O

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

retirar o termo de penhora e Alvará expedidos, na secretaria da 6ª (sexta) 

Vara, nesta Comarca.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89639 Nr: 3527-85.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEXSANDRO GOBBI - EPP, ELEXSANDRO 

GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELEXSANDRO GOBBI - EPP, CNPJ: 

09064934000161 e atualmente em local incerto e não sabido 

ELEXSANDRO GOBBI, Cpf: 81620012049, Rg: 3080300308, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 8.051,47 (Oito mil e 

cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos) especificado na petição 

inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 
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poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: (...) 

Por força do “Contrato de Cédula de Crédito Bancário – Limite para 

Operações de Descontos Recebíveis nº B10432528-1. Ocorre que os 

executados descumpriram com o pactuado, o que ocasionando um saldo 

devedor de R$ 8.051,47 (oito mil, cinquenta e um reais e quarenta e sete 

centavos). Não obstante todo o esforço do exequente no intuito de 

receber amigavelmente a dívida não se logrou o recebimento do crédito 

líquido, certo e exigível, constituído pelo título acima citado, não restando 

alternativa senão propor a presente ação executiva como forma de reaver 

seu crédito. Valor da Causa: de R$ 8.051,47 (oito mil, cinquenta e um reais 

e quarenta e sete centavos).

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro a citação por edital (p. 99 e verso - a 

numerar), com prazo de 20 dias para resposta. Decorrido o prazo sem 

manifestação, nomeio curador especial a Defensora Pública que oficia 

perante esta vara cível, ao requerido citado por edital, a qual deverá ser 

intimada para dizer se aceita o munus, bem como para se manifestar nos 

autos no prazo legal.Após, voltem os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se, às prividências.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosely de Fátima 

Pereira Gimenez, digitei.

Lucas do Rio Verde, 26 de novembro de 2018

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87840 Nr: 1689-10.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO JOSE DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPAHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, GABRIEL SANTOS ALBERTTI - OAB:44655, 

VILSON BAROZZI - OAB:6791-B

 Verifica-se que foi expedida erroneamente a carta precatória de p. 

505(>>>>>>).Em havendo discordância com os honorários, diga o perito. 

Em havendo concordância, intime-se o perito para início dos 

trabalhos.Desde já, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem ASSISTENTE TÉCNICO e QUESITOS, caso ainda não tenham 

apresentado (art. 465, do CPC).Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

apresentação do laudo.Após a juntada do laudo, vistas às partes, no 

prazo sucessivo de 15(quinze) dias, iniciando-se pela parte 

autora.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, para novas 

deliberações.Quanto ao pedido de prova emprestada formulada pela parte 

autora as pp. 544/549, digam as partes requeridas, no prazo de 

15(quinze) dias.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93604 Nr: 715-36.2014.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES 

- OAB:12537/O, CYNTHIA RODRIGUES HASSE - OAB:12.537-OAB/MT, 

WELTON DA COSTA RODRIGUES - OAB:13209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi tentada a citação pessoal da requerida que resultou 

infrutífera (p. 39 e 44/verso) e tendo sido ela já devidamente citada por 

meio de edital de p. 26, devidamente publicado no DJE n. 9393 (p. 27), 

assim nomeio como curador à lide a Defensoria Pública desta comarca, 

para que apresente, no prazo legal, contestação a ré citada por edital.

Vistas dos autos a DEFENSORIA PÚBLICA, após conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87836 Nr: 1685-70.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DE VARGAS, VERA DE VARGAS SCOPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPAHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 Determino o desentranhamento da carta precatória juntada as pp. 

370/386, eis que estranha a presente lide, devendo ser juntada aos autos 

de n. 1689-10.2013 (Cod. 87840), que se encontra em apenso.

Intime-se a requerente para que apresente impugnação a contestação 

apresentada pela requerida Mutual de Seguros e documentos de pp. 

290/346, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, aguarde-se a devolução do Ar de citação da requerida Viação 

Nova Integração Ltda, expedida a p. 387.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34292 Nr: 4091-06.2009.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação por meio de edital, considerando que a carta 

de citação enviada pelo correio foi recebida no endereço do citando, 

conforme se vê do AR juntado a p. 66/verso, contudo foi colhida a 

assinatura de terceiro estranho a lide.

Pois bem, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou 

nova Súmula de n. 429, que estabelece a obrigatoriedade do aviso de 

recebimento nos casos de citação postal de pessoa fisica, ser colhida a 

assinatura do próprio citando, sob pena de invalidade do ato.

A citação de pessoa física pelo correio deve obedecer ao disposto no art. 

248, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil,

 necessária a entrega direta ao destinatário, de quem o carteiro deve 

colher o ciente.

 Posto, isto determino a expedição de mandado por meio de oficial de 

justiça, para que proceda a citação do requerido, no endereço em que foi 

enviado o AR (p.65).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82503 Nr: 1904-20.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMAR FERREIRA MOURAO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, indefiro o pedido de nulidade de citação.Intimem-se as partes a 

dizerem se pretendem a produção de outras provas, justificando sua 

necessidade, sob pena de preclusão, no prazo de 15(quinze) dias.Em 

nada sendo requerido, conclusos para prolação de sentença.Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005037-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

CLAUDILÉIA ANGÉLICA SCHERER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMIR ANTUNES FARRAPO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005037-43.2018.8.11.0045. CARTA PRECATÓRIA VISTOS. 

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso 

negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 28 de novembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005063-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES PEREIRA OAB - 021.038.721-18 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUCIR ETVINO PRASS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005063-41.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 28 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005065-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005065-11.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. No mais, CONDICIONO a presente 

decisão ao recolhimento do valor das custas judiciais e taxa judiciária, 

trazendo aos autos comprovante de pagamento. Após, se devidamente 

cumprida, devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas 

homenagens. Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 28 de novembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005067-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - 

INMETRO. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE SOARES JARDIM - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005067-78.2018.8.11.0045. CARTA PRECATÓRIA VISTOS. 

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso 

negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 28 de novembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005071-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R.F. ISOLAMENTO TERMICO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIS OLIVEIRA RODRIGUES OAB - SP216472 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA MURALHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005071-18.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. No mais, CONDICIONO a presente 

decisão ao recolhimento do valor das custas judiciais e taxa judiciária, 

trazendo aos autos comprovante de pagamento. Após, se devidamente 

cumprida, devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas 

homenagens. Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 28 de novembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005072-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO VIDAL CÉSPEDES (REQUERENTE)

RODRIGO VIDAL CÉSPEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CALADO DA SILVA OAB - MS13434 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIDO VACA CESPEDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005072-03.2018.8.11.0045. CARTA PRECATÓRIA VISTOS. 

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso 

negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 28 de novembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005086-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR WINTER OAB - PR84082 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005086-84.2018.8.11.0045. CARTA PRECATÓRIA VISTOS. 

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso 

negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 28 de novembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004357-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA ROTTA CASTILHO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004357-58.2018.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO ITAU – 

UNIBANCO S/A REQUERIDA: ANGELICA ROTTA CASTILHO VISTO. 

Recebo a inicial e documentos. Após, designo audiência de 

conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 21 de fevereiro de 2019, às 

10:30hrs. Proceda a escrivania o agendamento da audiência conciliatória, 

no sistema PJE. Cite-se a requerida para comparecer à audiência com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data designada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), salvo se 

tratar de parte representada pela Defensoria Pública. Consigne-se que as 

partes deverão comparecer ao ato designado acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação a ré poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). No mais, 

CONDICIONO a presente decisão ao recolhimento do valor das custas 

judiciais e taxa judiciária, trazendo aos autos comprovante de pagamento. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005027-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE TERESINHA PICCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1005027-96.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, proposta 

IVANETE TERESINHA PICCINI em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. É cediço que a presente ação demanda 

celeridade processual, eis que, se pretende adquirir aposentadoria, 

requerendo concessão de liminar para implantação do benefício pleiteado 

desde seu indeferimento administrativo. Pois bem, tendo em vista a 

necessidade de verificação aprofundada dos requisitos ensejadores para 

a concessão da liminar postulada, necessário se faz que os documentos 

apresentados indicando o início de prova material, quanto ao tempo como 

segurado especial, sejam corroborados por depoimento de testemunhas, 

assim, postergo por ora, a concessão da liminar. A propósito, colaciono 

entendimento jurisprudencial dos Tribunais Regionais pátrios: TRF-4 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 18888 RS 2004.04.01.018888-0 (TRF-4), 

Data de publicação: 06/10/2004, Ementa: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. APOSENTADORIA POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. PESCADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO 

FUNDADO RECEIO DE DANO. 1. A antecipação da tutela é cabível quando 

comprovado o preenchimento de ambos os requisitos previstos no art. 273 

do CPC. 2. Hipótese em que apenas o implemento do limite etário para a 

concessão do benefício e a presunção de que a atividade de pescador 

não é rentável não constituem fundamentos suficientes para demonstrar a 

efetiva urgência na concessão do benefício, a qual deve ser aferida a 

partir do exame das circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a 

antecipação da tutela.4. Agravo de instrumento provido. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo interposto pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - 

contra decisão que, em sede de Ação Ordinária deferiu pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, determinou a concessão do benefício 

de aposentadoria rural antes da audiência de instrução e julgamento. 2. 

Analisando os autos, verifica-se que muito embora exista início razoável 

de prova material baseado nos documentos apresentados com a inicial 

(cópia de certidão casamento, onde consta a profissão do marido da 

requerente como agricultor, ficha de inscrição do associado, emitida pelo 

sindicato de trabalhadores rurais, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

- CCIR, e outros), tais documentos não são suficientes para comprovar em 

definitivo a condição de segurada especial, necessitando a sua 

complementação por meio da prova testemunhal, posto que a mesma ainda 

não fora produzida nos autos. 3. Ora, é firme o entendimento que, em 

sede de antecipação de tutela, não é razoável determinar-se a 

implantação de benefício de modo a impor à Fazenda Pública o imediato 

pagamento de valores, sobretudo em casos nos quais há a necessidade 

de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 

00031093120144059999 AL, Relator: Desembargador Federal Paulo 

Machado Cordeiro, Data de Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data 

de Publicação: 02/10/2014). No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que o Requerido possa 

oferecer a contestação, e requerer as provas necessárias. Não obstante, 

caso o Requerido apresente contestação nos autos, antes da audiência 

designada, consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo 

restará prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada 

a data para realização da audiência de instrução e julgamento, 

dispensando desde já nova intimação. Ante o exposto, designo o dia 10 de 

abril de 2019, às 14h00min, para realização de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. Proceda a escrivania o agendamento do ato no 

sistema PJE. Cite-se o réu na forma requerida para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). 

Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 27 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004781-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIZ PASQUALI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO HENRIQUE MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004781-03.2018.8.11.0045 AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL DE LOCAÇÃO c/c COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. 

REQUERENTE: MARILIZ PASQUALI DA SILVA. REQUERIDO: CLAUDIO 

HENRIQUE MENDES. VISTOS. Trata-se AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL DE LOCAÇÃO c/c COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL, 

tendo as partes acima identificadas. Com a inicial, foram anexados 

documentos. Desde já, designo audiência de conciliação/mediação, a ser 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), no dia 28 de fevereiro de 2019, às 14h30min. Cite-se o 

requerido nos endereços: Rua João Pedro M Carvalho, n.º 3374, Setor 

Industrial, Sinop-MT ou Rua das Aclimação, n.º 816, Jardim Paulista, 

Sinop-MT, observando a senhora gestora os dispositivos legais para seu 
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cumprimento. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 1º, CPC), salvo se tratar de parte representada pela Defensoria 

Pública. Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação o 

réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, 

CPC), consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão 

aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do 

CPC). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 22 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000993-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DONEGAL ACEVEDO JORQUERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH JACOB OAB - PR15793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004141-97.2018.8.11.0045 VISTOS. Cuidam os 

presentes autos de AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS 

CUMULADA COM GUARDA COMPARTILHADA ajuizada por LEONARDA 

DONEGAL ACEVEDO JORQUERA em face de SAMUEL OLIVEIRA 

DONEGAL ACEVEDO JORQUERA, representado por sua genitora 

CRISTIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Recebo a emenda a emenda à 

inicial. Com a emenda vieram os documentos, que comprovam a 

hipossuficiência do requerente. Inicialmente, atendendo ao pedido liminar, 

fixo os alimentos provisórios em favor dos menores, no patamar de 

27,26% do salário mínimo vigente no país, hoje equivalente a R$ 260,00 

(duzentos e sessenta reais), além de 50% de despesas extras (médicas, 

odontológicas, farmacêuticas e escolares) mediante a prova inequívoca 

de filiação (certidão de nascimento ID n.º 12229102 p. - 02). Importante 

salientar que tal valor poderá ao longo das diligências implementadas na 

instrução processual, ser majorado, diante do aprofundamento dos dados 

relativos ao binômio necessidade e possibilidade. Os alimentos deverão 

ser pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, através de depósito em conta 

bancária de titularidade da genitora da criança, conforme indicado na 

inicial. Intime-se o requerido, na pessoa de sua representante legal, da 

presente decisão. Desde já, designo audiência de conciliação/mediação, a 

ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), no dia 21 de fevereiro de 2019, às 16h00min. Proceda a 

escrivania com o agendamento da audiência conciliatória, no sistema PJE. 

Sem prejuízo, determino a realização de estudo psicossocial do caso pela 

equipe multidisciplinar do Juízo, para melhor instruir o feito, visto tratar-se 

de questão relativa à guarda de menor. Consigno que o laudo deverá ser 

entregue no prazo de 60 (sessenta) dias. Cite-se o requerido para 

comparecer à audiência designada, observando o disposto nos § § 1º e 

2º, do art. 695, CPC, devendo o Oficial de Justiça certificar eventual 

proposta de auto composição (art. 154, VI, CPC). Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, tendo em vista se tratar de assistida da Defensoria Pública 

do Estado do Mato Grosso – Núcleo de Lucas do Rio Verde/MT. 

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro a gratuidade da justiça. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Dê ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de novembro de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001692-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. B. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça para cumprimento da 

determinação. Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das 

diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através da Central de 

Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme 

Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Saliento que o valor 

da diligência e os parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente 

delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de 

Mandados, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado. ÁGUA BOA, 29 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92358 Nr: 1852-28.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volmir Paulo Corá, Sueli Vieira de Souza, Wilson 

Massaiuki Sio Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar de Freitas Pedroza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada ao feito, 

que a parte demonstrou documentalmente a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Autorizo a transferência de valores, conforme postulado às fls. 147.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 33505 Nr: 2514-31.2010.811.0021

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 239 de 545



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selso Lopes de Carvalho, Luiz Omar Pichetti, 

Edson Carlos Botelho Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436, Juliana 

Batista dos Santos - OAB:11.154/MT, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Em cumprimento à decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, faço juntar aos autos a consulta ao sistema INFOJUD em relação 

aos executados.

 Anote-se nos autos a sigilosidade de referidos documentos.

 Intime-se o exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98060 Nr: 1089-90.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGMC, BMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Gilmar Ferreira Rodrigues Junior - 

OAB:46416/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Por 

consequência, REVOGO A PRISÃO CIVIL do executado RODRIGO SOUZA 

COSTA ficando a cópia da presente decisão servindo como ALVARÁ DE 

SOLTURA em seu favor, devendo o mesmo ser posto imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.Em razão da 

natureza do presente provimento, concito as partes à bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, poderão 

pleitear a execução nos próprios autos, conforme disposição contida nos 

artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil.Sem 

custas.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28583 Nr: 3035-10.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diomar Fernandes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, indefiro o pedido de fl. 149-verso, eis que sequer fora 

providenciada a habilitação dos herdeiros.

 Ademais, encaminhe-se cópia das fls. 142 à 149-verso à Polícia Judiciária 

Civil, para que instaure a devida apuração da prática do delito previsto no 

artigo 356 caput do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de Dezembro de 1.940 

(Código Penal Brasileiro), consistente na inutilização parcial de documento 

de valor probatório, tendo em vista que o causídico que preenchera 

petição diretamente em documento nos autos já tinha sido advertido 

acerca de tal conduta.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 16583 Nr: 3524-52.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdCVH, PVH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:MT - 

3606

 Considerando a ultimação do agravo de instrumento nº 

1004414-51.2017.8.11.0000, defiro o pedido de transferência de valores 

formulado às fls. 466/467, devendo referido alvará ser expedido em nome 

do beneficiário específico, consoante procurações colacionadas às fls. 

475/476.

Após, intime-se a exequente a requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 05 

dias. Consigne-se na oportunidade, que a inércia acarretará a extinção do 

feito nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, encaminhe cópia da presente decisão à Coordenadoria 

Financeira / Seção de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme determina o Ofício Circular n.º 11/2015/PRES, 

datado de 02 de Março de 2015.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84401 Nr: 3240-34.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duarte Pedroso de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 De rigor, o deferimento dos pedidos retro formulados.

 Inicialmente registro que em consulta pública a alvarás, junto ao SisconDJ, 

verifiquei que de fato o alvará expedido à fl. 327 consta como cancelado.

 Da mesma forma factível que o momento, não houvera comprovação de 

pagamento da requisição de pequeno valor referente aos honorários 

advocatícios.

 Ante o exposto, expeça-se novo alvará em favor da exequente, nos 

termos e conforme dados bancários informados à fl. 330.

 Sem prejuízo, intime-se o executado a comprovar nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, o pagamento referentes aos honorários advocatícios.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96916 Nr: 429-96.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda., 

Fabio Ribeiro Borges, Fabio Ribeiro Borges Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:8208

 (...). .Cumpra-se, expedindo mandado de penhora, avaliação e remoção 

dos bens.Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do 

oficial de justiça para a prática dos atos determinados na presente 

decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código 

de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas 

de atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo 
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Civil.Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016, 

sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do sistema 

PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345).Sem prejuízo, deixo de deferir a expedição de 

ofício ao DETRAN eis que tal providência no caso dos autos, deve ser 

promovida pelo próprio Poder Judiciário via Sistema RENAJUD.Assim 

sendo, promova-se inclusão de restrição junto ao prontuário do veículo 

por meio do sistema RENAJUD.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96916 Nr: 429-96.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda., 

Fabio Ribeiro Borges, Fabio Ribeiro Borges Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:8208

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento, notadamente os demais pedidos formulados à fl. 

68-vs.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele liberado no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101182 Nr: 2921-61.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Carvalho Ribeiro, Regina Gonçalves da Cunha 

Aguiar Palinski, Remildo Ribeiro de Oliveira, Rosangela de Fatima Rodrigues 

Costa, Rosane Rodrigues de Miranda, Rita Schiavinato Trentin, Salete 

Gewehr, Sonia Eli Lorenzon, Simão Alves Grassia, Salmeron Ribeiro, 

Solange Caruzo Lozano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Diante do exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a impugnação do 

cumprimento da sentença, para DECLARAR a inexequibilidade do título 

executivo judicial (sentença) que ainda não fora sujeito ao procedimento 

de liquidação.Sem custas, eis que incabíveis nesta fase processual, 

consoante disposição contida no item 6.7.1 da Consolidação das Normas 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios, eis que a presente sentença não 

extinguiu a execução, a contrario sensu do disposto no enunciado da 

Súmula n.º 519 do Superior Tribunal de Justiça. Tendo sido requerido 

somente o cumprimento de sentença com a apresentação dos cálculos 

pelo exequente, incabível o imediato impulsionamento do feito, já que por 

expressa determinação legal a liquidação somente pode ser promovida à 

requerimento das partes (artigo 509 caput do CPC).Aguarde-se em 

cartório o prazo de 06 (seis) meses para a apresentação de requerimento 

de liquidação de sentença. Trespassado o prazo em apreço sem qualquer 

requerimento, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

deliberação.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83978 Nr: 2817-74.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Luisa de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100647 Nr: 2612-40.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ledir Galera Scherer, Leia Cristina Couto Siqueira, 

Liliane Cristina Bueno, Lia Irene Monteiro, Leila Giacomolli, LISIANE MARIA 

LUZ FIGUEIRO, Lurdes Catarina Dall Agnol Anversa, Lucinéia Bernardo da 

Silva, Lucia Maria Behnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Diante do exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a impugnação do 

cumprimento da sentença, para DECLARAR a inexequibilidade do título 

executivo judicial (sentença) que ainda não fora sujeito ao procedimento 

de liquidação.Sem custas, eis que incabíveis nesta fase processual, 

consoante disposição contida no item 6.7.1 da Consolidação das Normas 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios, eis que a presente sentença não 

extinguiu a execução, a contrario sensu do disposto no enunciado da 

Súmula n.º 519 do Superior Tribunal de Justiça. Tendo sido requerido 

somente o cumprimento de sentença com a apresentação dos cálculos 

pelo exequente, incabível o imediato impulsionamento do feito, já que por 

expressa determinação legal a liquidação somente pode ser promovida à 

requerimento das partes (artigo 509 caput do CPC).Aguarde-se em 

cartório o prazo de 06 (seis) meses para a apresentação de requerimento 

de liquidação de sentença. Trespassado o prazo em apreço sem qualquer 

requerimento, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

deliberação.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se as partes.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99728 Nr: 2096-20.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Adely Tavares da Silva, Alan Rogério Steinmetz, Alipio 

dos Santos Knopf, Angelica Maria Gonzaga Kreling, Almanir Faoro, 

Antônia Paula Faria da Silva, Aprígio Rodrigues Pereira, Antonio Delonir 

Bergonsi, Arlei das Graças Trento, Antonia Pires da Silva, Antonio Laire 

Togni, Atevaldo Silva Maracaipe, Aparecida da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Diante do exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a impugnação do 

cumprimento da sentença, para DECLARAR a inexequibilidade do título 

executivo judicial (sentença) que ainda não fora sujeito ao procedimento 

de liquidação.Sem custas, eis que incabíveis nesta fase processual, 

consoante disposição contida no item 6.7.1 da Consolidação das Normas 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios, eis que a presente sentença não 

extinguiu a execução, a contrario sensu do disposto no enunciado da 

Súmula n.º 519 do Superior Tribunal de Justiça. Tendo sido requerido 

somente o cumprimento de sentença com a apresentação dos cálculos 

pelo exequente, incabível o imediato impulsionamento do feito, já que por 

expressa determinação legal a liquidação somente pode ser promovida à 

requerimento das partes (artigo 509 caput do CPC).Aguarde-se em 

cartório o prazo de 06 (seis) meses para a apresentação de requerimento 

de liquidação de sentença. Trespassado o prazo em apreço sem qualquer 

requerimento, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

deliberação.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se as partes.Cumpra-se

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001728-86.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DALCIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMAR FRANCISCON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001728-86.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

DALCIN 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada 

do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos 

dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o 

recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a 

presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da 

devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 28 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000513-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ANTONIO VEBBER (REQUERENTE)

LEONILDA MARIA VEBBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINOMAR GOMES XAVIER OAB - GO12599 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MACHADO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMAR URIAS MENDONCA JUNIOR OAB - GO21701 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000513-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VALDIR 

ANTONIO VEBBER, LEONILDA MARIA VEBBER Consoante se infere dos 

autos, indeferido o pedido de denunciação da lide, a parte requerida 

colacionou ao feito suposto agravo de instrumento, não sendo possível, 

contudo, aferir do referido pedido, se Patrono do requerido interpôs o 

recurso via 1º grau com posterior remessa ao 2º grau ou, ainda, se 

trata-se de mera comunicação de interposição do recurso em segundo 

grau. Ocorre que, caso a pretensão do Procurador foi em interpor recurso 

em primeiro grau, declaro preclusa a decisão formulada no Id nº 

12353949, eis que em caso de processo eletrônico o juízo de primeiro 

grau poderá ter acesso eletronicamente ao agravo interposto, o que 

afasta a obrigatoriedade de o agravante juntar cópia da petição e demais 

documentos nos autos. Segundo o Ministro Moura Ribeiro, quando houver 

tramitação eletrônica dos feitos na origem e no Tribunal de Justiça, o 

agravante não terá o ônus de requerer a juntada da cópia da petição do 

agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação 

dos documentos que o instruem, bastando apenas que comunique tal fato 

ao juiz da causa ou que tal providência seja feita pela secretaria judiciária 

da comarca, porque o acesso a ele é simples. Ademais, caso a pretensão 

do Procurador foi em comunicar a interposição do recurso em segundo 

grau, verifica-se que até a presente data, não aportou-se aos autos 

nenhuma decisão suspendendo o andamento do processo. Nesse passo, 

mantenho a decisão vergastada por seus próprios fundamentos e 

determino o prosseguimento do presente feito. Assim considerando a 

informação e a comprovação do óbito do autor VALDIR ANTÔNIO VEBBER 

no decorrer do feito, intime-se o procurador do autor para, no prazo de 10 

(dez) dias, promover à habilitação dos herdeiros, conforme determina o 

art. 687 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 

28 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115231 Nr: 5622-58.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEUS VIA NOBRE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Nazaré/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISA FABIANA BARROS 

FERREIRA - OAB:16883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data trasladei para os presentes autos, cópia da de R 

Sentença de fls 26/27, proferida nos auto de código 123460, conforme se 

vê da juntada de fls 57/58

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90574 Nr: 461-38.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina de Sousa Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paratins Transporte e Turismo Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico quenesta data trasladei cópia da R Decisao proferida nos autos 

119340, para os presentes autos, conforme da juntada de fls 109/110
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1854 Nr: 816-39.2000.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Morada do Sul Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:6426-A MT, Elso Eloi Casagrande Modanese - OAB:22735/RS

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para, 

no prazo de 03 (três) dias, proceder a devolução dos autos em epígrafe, o 

qual encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6316 Nr: 370-31.2003.811.0021

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Franklin Ramos de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Zampoli Pereira - 

OAB:7198/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para, 

no prazo de 03 (três) dias, proceder a devolução dos autos em epígrafe, o 

qual encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18518 Nr: 1663-94.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivelino Alves Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Eugênio Araújo - 

OAB:6670, Francisval Dias Mendes - OAB:3563, João Jorge Alves 

Araújo - OAB:5252, Laura Amaral Vilela - OAB:9303, Leandro Alves 

Martins Jacarandá - OAB:10.827, Mário Márcio de Lara Soriano - 

OAB:3.946/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para, 

no prazo de 03 (três) dias, proceder a devolução dos autos em epígrafe, o 

qual encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24208 Nr: 3516-07.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para, 

no prazo de 03 (três) dias, proceder a devolução dos autos em epígrafe, o 

qual encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30152 Nr: 4598-39.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Camilo Filipe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para, 

no prazo de 03 (três) dias, proceder a devolução dos autos em epígrafe, o 

qual encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36138 Nr: 739-44.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mauro de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia - Sicredi Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, Laércio Faeda - OAB:3589-B

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para, 

no prazo de 03 (três) dias, proceder a devolução dos autos em epígrafe, o 

qual encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90165 Nr: 126-19.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Gomes Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews, Manoel da Silva Hentequeste, Cleusa Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para, 

no prazo de 03 (três) dias, proceder a devolução dos autos em epígrafe, o 

qual encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95165 Nr: 3931-77.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli José da Silva, Jerônimo Gomes dos Santos, Espólio 

de Ademar Alves, Cacilda Alves Borges, Fausto Roberto dos Santos, 

Ermiro Arantes Machado, Humberto Dantas Maia, Luziam Maria de 

Rezende Maia, Espólio de Gabriel Alves Figueiredo, Maria Dilma Volpini 
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Figueiredo, Cleumar Calaça, Cleunice Calaça, Maria Helena Batista Pereira, 

Melchiades Pinel Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para, 

no prazo de 03 (três) dias, proceder a devolução dos autos em epígrafe, o 

qual encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99186 Nr: 1783-59.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gordiano Camargo Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabor da Vida Industria e Comércio de 

Alimentos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam Rodrigues de Souza - 

OAB:OAB/GO 38.902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para, 

no prazo de 03 (três) dias, proceder a devolução dos autos em epígrafe, o 

qual encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100128 Nr: 2307-56.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: George Augusto Bontempo Elmadjian, Geraldo Raimundo 

Genovei, Gelsi Maria Peters, Gilson Benovit, Geiza Pereira de Souza 

Scherer, Gilmari Caron, Hugo José Weber, Hyléia Vieira Guimarães, Gisele 

do Nascimento Desto, Graciela Leite dos Santos Freire, Gilberto Rezende 

Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio de 

Água Boa/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para, 

no prazo de 03 (três) dias, proceder a devolução dos autos em epígrafe, o 

qual encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100130 Nr: 2309-26.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deotilde Terezinha Friedrich, Domingas Rodrigues 

Batista, Edinéia Pereira, Donatilia Evangelista de Amorim, Ederson Mateus 

dos Santos, Doralice Barbosa dos Santos Fernandes, Eliane Alves 

Acácio, Elberto Ricardo Wentzel, Eleny da Penha Xavier, Eliana Cristina 

Roque dos Santos, Eliane Bresolin, Eloisa Regina Behnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para, 

no prazo de 03 (três) dias, proceder a devolução dos autos em epígrafe, o 

qual encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114176 Nr: 4863-94.2016.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Flauzina das Neves, Antonio Joaquim das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Errenê Elgert, Sonia Elgert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para, 

no prazo de 03 (três) dias, proceder a devolução dos autos em epígrafe, o 

qual encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115867 Nr: 6088-52.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eugênio de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Araguaia - CISMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Roberto de Moraes - 

OAB:13330A/MT, LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:7860/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cezar Leopoldino 

- OAB:, Jhesyka Teles Padilha - OAB:19357/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para, 

no prazo de 03 (três) dias, proceder a devolução dos autos em epígrafe, o 

qual encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80793 Nr: 3814-91.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Alves de Castro, Paulo Roberto Jost, 

Etelvina Fernandes Gomes Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte requerida 

para, no prazo de 03 (três) dias, proceder a devolução dos autos em 

epígrafe, o qual encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme 

estabelece o Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87645 Nr: 2089-96.2013.811.0021

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Franklin Ramos de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcísio Cardoso Tonhá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - 

OAB:7198

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 244 de 545



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte requerida 

para, no prazo de 03 (três) dias, proceder a devolução dos autos em 

epígrafe, o qual encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme 

estabelece o Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1239 Nr: 6-64.2000.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hercílio Caetano Borges Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:mimi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSE MENEZES 

ALVES - OAB:13379

 1 – Não foi indicado bens pelo credor, sendo realizadas várias diligências 

na tentativa de localização, porém, restaram infrutíferas. Assim, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, este Juízo DETERMINA a 

suspensão do processo. 2 – Nesse sentido, entendo que não pode o 

credor reiterar eternamente os mesmos pedidos que já foram realizados 

concernentes a consultas no BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em que 

pese o credor ter direito a efetividade de seu crédito é certo que uma 

justiça que despende seu tempo com diligências infrutíferas não cumpre 

seu fim social e compromete a razoável duração de todos os demais 

processos. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que o credor 

somente pode reiterar pedidos já realizado caso esse demonstre uma 

mudança na situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie3 – 

Pelo exposto, com base no art. 40, § 2º, da Lei n.º 6.830/80, este Juízo 

DETERMINA o arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, devendo 

o processo permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre 

eventuais bens do devedor (Art. 40 §3° da LEF) ou até que se implemente 

a prescrição intercorrente do feito. 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99891 Nr: 2171-59.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 12.560/O, Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – De proêmio, cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via 

Bacenjud, diligência esta que não restou integralmente satisfeita.

 2 – Assim, este Juízo INDEFERE o pedido formulado pela parte exequente, 

isso porque não houve demonstração da existência de indícios de que 

haveria numerário em conta bancária do devedor que justificasse outra 

diligência.

 Nesse sentido, entendo que não pode o credor reiterar eternamente os 

mesmos pedidos que já foram realizados concernentes a consultas no 

BACENJUD e RENAJUD, em que pese o credor ter direito a efetividade de 

seu crédito é certo que uma justiça que despende seu tempo com 

diligências infrutíferas não cumpre seu fim social e compromete a razoável 

duração de todos os demais processos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que o credor somente 

pode reiterar pedidos já realizado caso esse demonstre uma mudança na 

situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie, vejamos o 

entendimento daquela corte:3 – Em consonância com o princípio da 

efetividade da tutela executiva, ABRA-SE vista dos autos a exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a disponibilidade de 

acompanhar o ato de remoção da penhora às fls. 86/87.

4 – Sendo manifestado o interesse na remoção, PROCEDA-SE com a 

remoção do veículo em favor da exequente, com fundamento no art. 840, 

§2º do CPC.

 5 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos para demais 

deliberações quanto à expropriação do bem penhorado.

 6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92595 Nr: 2038-51.2014.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leila Ferreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do fato de que o imóvel foi adquirido por usucapião, 

tratando-se, portanto, de aquisição originária da propriedade, OFICIE-SE ao 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Água Boa/MT a fim de 

que abstenha de exigir tributos relativos ao imóvel para o registro da 

sentença de reconhecimento de usucapião.

 2 – No mais, tendo havido à prestação jurisdicional, este Juízo 

DETERMINA o arquivamento do processo, ante o trânsito em julgado da 

sentença meritória.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 8576 Nr: 935-58.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferrari Máquinas Agrícolas Ltda, Mário Sérgio 

Ferrari, Tania Mariza Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 1. DEFIRO o pedido de busca de bens junto ao sistema INFOJUD visando 

obter informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, DETERMINO que o processo passe a tramitar em segredo 

de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito. 2. Em caso de manifestação da parte 

exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, p. único, todos 

do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 3. 

Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFIRO o pedido 

de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes. 

Desta forma, OFICIE-SE o Senhor Gestor aos órgãos de proteção de 

crédito, para que promovam a inclusão do nome do executado no banco 

de dados, em relação ao débito discutido na demanda, tendo em vista que 

o sistema SERASAJUD não encontra-se implantado. 4. Havendo 

requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 5. Havendo constrição 

patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado por meio de 

seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 6. Cumpridas todas as providências 

anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111620 Nr: 3392-43.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Pereira Pinho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Tendo em vista o momento processual do feito, verifica-se a necessidade 

de audiência instrutória a fim de colher demais elementos probatórios para 

elucidar o caso, consistente na inquirição de testemunhas.

 1 – DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

março de 2019 às 12h30min (MT).

 2 – Com fundamento no art. 357, §4º do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora para que apresente o rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da prova oral.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado 

(a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá 

ser realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC).

 Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106154 Nr: 332-62.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCdO, Fransueidi Cesario de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Sousa Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante das sucessivas tentativas infrutíferas de localização de 

endereço da parte requerida, ACOLHO o requerimento do autor formulado 

na petição de fl. 48.

 Isso porque, embora as diligências visando à localização da parte sejam, 

a princípio, de responsabilidade do autor da demanda, estando ao alcance 

do magistrado sistemas de buscas e pesquisas informatizadas, visando à 

efetividade do feito e em atendimento ao art. 6º do CPC , é cabível o 

deferimento do pedido.

 2. Assim, DETERMINO seja efetuada busca do endereço do requerido no 

sistema SIEL da Justiça Eleitoral e consulta em sistema de entidades 

conveniadas.

3. OFICIE-SE às principais empresas de telefonia (“VIVO, CLARO, OI e 

BRASIL TELECOM”), a fim de que as referidas possam informar a 

existência de endereço em nome do réu em seus registros cadastrais.

 4. Sendo exitosas as diligências acima, PROMOVA-SE a citação do réu, 

observando-se as deliberações contidas no despacho inicial.

 5. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88140 Nr: 2567-07.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Dendena, Sélio Klein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 1. Conforme se depreende da petição de fl. 132, o acordo não foi 

cumprido, de modo que o exequente pugna pela inscrição do nome do 

executado em cadastro de inadimplentes, bem como a suspensão da 

execução por prazo indeterminado, diante da ausência de bens.

2. O art. 782, § 3º, do NCPC, prevê a possibilidade de inscrição do nome 

do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor.

O art. 921, III, do mesmo diploma, por sua vez, disciplina que em caso de 

não localização de bens passíveis de penhora, deverá ser determinada a 

suspensão da execução, podendo, a qualquer tempo, ser desarquivado. 

Vejamos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

3. Diante disso, DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC.

Com base no art. 921 do NCPC, DETERMINO o arquivamento do feito, sem 

baixas na distribuição, devendo o processo permanecer no arquivo 

provisório até que o credor encontre eventuais bens do devedor ou até 

que se implemente a prescrição intercorrente do feito.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98433 Nr: 1331-49.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHGR, Nádilla Karen Galdioli de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Rodrigues da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de citação por edital formulado à fl. 75, diante das 

sucessivas tentativas infrutíferas de citação pessoal.

2. Proceda-se a citação editalícia da parte requerida, fixando-o pelo prazo 

de 20 (vinte) dias no átrio do fórum, a fim de dar ciência a (o) Requerido 

(a), para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, bem como as que se vencerem no curso do 

processo, com os acréscimos legais, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão civil.

3. Decorrido o prazo, certifique-se e abra-se vista à parte autora.

4. Por fim, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86445 Nr: 943-20.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPN, Taiza Luana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Pereira Nunes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Compulsando os autos, denota-se que à fl. 67 foi informado a 

constrição de valores referente à conta do executado vinculada ao FGTS, 

em valor inferior ao débito e, embora intimado, o requerido não se 

manifestou quanto aos valores (fl.71).

2. Desta forma, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da quantia vinculada 

na conta judicial do presente processo em favor da parte exequente.

3. Tomadas as providências, INTIME-SE a parte exequente, para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Após, venham os autos CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90574 Nr: 461-38.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina de Sousa Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paratins Transporte e Turismo Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. No tocante ao pedido de penhora na boca do caixa da empresa, até o 
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montante do débito, entendo que não merece acolhimento. Isso porque, 

embora os valores estejam listados como prioridade pelo NCPC (art. 835, 

I), a execução deste tipo de penhora deve ser analisada com cautela, 

dada tamanha onerosidade para o cumprimento, considerando que o 

oficial de justiça deveria permanecer no estabelecimento até a 

arrecadação do montante total da dívida.

2. Por outro lado, no que tange ao pedido de penhora do veículo automotor 

(ônibus), entendo que merece acolhimento.

3. Desta feita, PROCEDA-SE a penhora e avaliação de qualquer dos 

veículos utilizados para transporte de passageiros pela empresa ré, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça se atentar para o disposto no art. 838 do 

NCPC.

 4. Após, INTIME-SE o executado através de seu advogado (art. 841, §1º 

do CPC) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem sobre a penhora 

(art. 841 do CPC) e a avaliação (art. 872, §2º do CPC).

 5. Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar os bens a ser 

penhorados, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 

876 e 879 do CPC.

6. Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 82304 Nr: 1148-83.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. Souza Auto Posto Ltda, Ailton de Paula 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro, em parte, o pleito de fl. 71-v, para determinar a expedição de 

carta precatória para a Comarca de Jussara/GO, a fim de proceder com a 

citação do devedor, devendo, contudo, a parte autora se responsabilizar 

pelo pagamento das diligências com oficial de justiça, por se tratar de 

providência interna da Procuradoria.

2. Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Jussara/GO, a fim de 

que seja procedida a citação do devedor Ailton de Paula Souza no 

endereço: RDV GO 418, Km 03, s/n, Faz. Trevo, Zona Rural, Jussara/GO – 

CEP 76.279-270 (fl. 31), para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora, ex vi do artigo 8º da LEF.

 3. Com o retorno, abra-se vista dos autos à parte autora para 

manifestação.

4. Por fim, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94699 Nr: 3634-70.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sbrussi e Sbrussi Ltda, Dhioneyson Sbrussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-MT.

 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 525, §5º, do Código de Processo 

Civil, REJEITO a presente impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada.

 Com fundamento no princípio da causalidade, aliado as regras do art. 85, 

§3º e §7º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o 

impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação 

exigida nesta pretensão executiva.

 INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

planilha atualizada do débito com o acréscimo sucumbencial.

 Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 24903 Nr: 4195-07.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S&FL, LMAFdS, GNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Não foi indicado bens pelo executado, sendo realizadas várias 

diligências na tentativa de localização, porém, restaram infrutíferas. Assim, 

nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, este Juízo DETERMINA a 

suspensão do processo.

2 – Nesse sentido, entendo que não pode o credor reiterar eternamente os 

mesmos pedidos que já foram realizados concernentes a consultas no 

BACENJUD e RENAJUD, em que pese o credor ter direito a efetividade de 

seu crédito é certo que uma justiça que despende seu tempo com 

diligências infrutíferas não cumpre seu fim social e compromete a razoável 

duração de todos os demais processos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que o credor somente 

pode reiterar pedidos já realizado caso esse demonstre uma mudança na 

situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie, vejamos o 

entendimento daquela corte:3 – Pelo exposto, com base no art. 40, § 2º, 

da Lei n.º 6.830/80, este Juízo DETERMINA o arquivamento do feito, sem 

baixas na distribuição, devendo o processo permanecer no arquivo 

provisório até que o credor encontre eventuais bens do devedor (Art. 40 

§3° da LEF) ou até que se implemente a prescrição intercorrente do feito.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110864 Nr: 2917-87.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBeBIL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408, Priscila Moreno Dos Santos - OAB:70981OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thulio de Queiroz Novais - 

OAB:OAB/GO 35630

 1 – INTIME-SE pessoalmente o representante legal da empresa Injediesel 

Bombas e Bicos Injetores Ltda.-ME para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

colacione aos autos o acordo que teria sido firmado com o exequente 

Banco Itaucard S/A, visto que a minuta acostada às fls. 83/85 é ilegível.

 Não havendo apresentação do acordo pelo exequente ou pelo executado, 

este Juízo irá extinguir o feito sem a resolução do mérito.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31264 Nr: 263-40.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Bettio & Cia Ltda, Cleiton Bettio, José 

dos Reis, Luis Marcos Brito da Silva, Josilene Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do reconhecimento pelo exequente de que a constrição de fls. 

62/63 se deu em conta poupança do executado, este Juízo DETERMINA o 

levantamento da referida, nos termos do art. 833, inciso X do Código de 

Processo Civil.

 2 – Além disso, nos termos do art. 845, §2º do Código de Processo Civil, 

EXPEÇA-SE carta precatória para a penhora, avaliação e alienação judicial 

do imóvel especificado na escritura pública lavrada na Comarca de Vila 

Rica/MT (fls. 78/79).

Consigne-se na missiva que o Oficial de Justiça deverá observar as 

regras dos incisos do art. 838 do Código de Processo Civil .

 3 – Nos termos do art. 261 do CPC, este Juízo ESPECIFICA o prazo da 

missiva para possível cumprimento em 90 (noventa) dias, devendo o 

exequente ser intimado da sua expedição, conforme orienta o art. 261, §1º 
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do CPC.

 4 – É incumbência de o exequente promover a averbação da existência 

da execução na matrícula imobiliária, nos termos do art. 799, inciso IX do 

CPC.

 CUMPPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30714 Nr: 5137-05.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Kist Comércio e Representação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Analisando os autos e considerando o teor da manifestação de fls. 

43/47, DEFERE-SE o pedido de citação por edital dos executados. 

EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias, seguindo-se à risca as 

formalidades do artigo 8º, inciso IV da Lei n. 6.830/1980, consignando-se 

as advertências do despacho inicial.

2 – Em seguida, ABRAM-SE vista dos autos à Defensoria Pública para 

manifestar o que entender de direito como curador especial do devedor, 

nos termos do art. 72, inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

 3 – Cumprida a diligência acima, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito 

ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116583 Nr: 6565-75.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dolorito Pedro Fabiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Água Boa/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, este Juízo EXTINGUE a presente execução, sem 

resolução de mérito, tendo em vista a ausência de pressuposto 

indispensável ao desenvolvimento válido da demanda, com fundamento no 

art. 485, inciso IV do CPC. Sem a incidência de taxa judiciária, ante a 

imunidade recíproca, como também custas processuais, diante da isenção 

legal. Não há incidência de honorários advocatícios.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com baixa na distribuição e as anotações 

necessárias. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38057 Nr: 2659-53.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Rodrigues da Silva, Maria de Lourdes Lessa e 

Silva, Divino Antonio Alves, Márcia Helena Florencio, Patricia Rodrigues da 

Silva Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Cargnelutti Pit - 

OAB:11.842/MT

 1 – Diante do reconhecimento da aquisição originária da propriedade pela 

usucapião, eventual irregularidade no parcelamento do solo por norma 

municipal não tem o condão, mormente, após a prolação da sentença 

meritória nesta demanda, de inviabilizar o registro do ato translativo no 

fólio imobiliário competente.

 Nesse sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, “in litteris”:

 USUCAPIÃO. REQUISITOS. IRREGULARIDADE DO PARCELAMENTO DO 

SOLO URBANO. IRRELEVÂNCIA. 1. A pretensão dos autores está dirigida 

ao reconhecimento da usucapião de imóvel integrante de loteamento 

irregular. Bloqueio da matrícula determinado em ação civil pública, 

posteriormente julgada procedente. 2. O parcelamento irregular do solo 

não constitui óbice ao reconhecimento da usucapião do imóvel, inexistindo 

vedação legal para tanto. A usucapião se define como modo originário de 

aquisição da propriedade e, assim sendo, rompe qualquer relação jurídica 

entre o anterior titular do domínio e o subsequente possuidor. 3. Recurso 

provido para anular a sentença, determinado o prosseguimento do 

processo. (10ª Câmara de Direito Privado. 05/10/2016. Apelação APL 

00028849120138260407 SP 0002884-91.2013.8.26.0407 (TJ-SP) Carlos 

Alberto Garbi)

Sendo assim, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

de Água Boa/MT a fim de que abstenha de exigir a autorização municipal 

para parcelamento/desmembramento do solo como condição para o 

registro no assento da matrícula da sentença de reconhecimento de 

usucapião.

 2 – No mais, tendo havido à prestação jurisdicional, este Juízo 

DETERMINA o arquivamento do processo, ante o trânsito em julgado da 

sentença meritória.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31196 Nr: 195-90.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonzaga De Oliveira, Luiz Sales Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12809/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 1 – Diante do requerimento às fls. 124/126 do exequente, este Juízo 

DEFERE o pedido de citação via edital, consignando-se o prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 257, inciso III do Código de Processo Civil 

para que os executados efetuem o pagamento da dívida no prazo de 3 

(três) dias, contados da dilação do prazo do edital.

 2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial dos executados a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá 

ser intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os 

autos para tal fim.

4 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender 

de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

 5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107229 Nr: 934-53.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os documentos de fls. 42/58, verifica-se que restaram 

comprovados os requisitos do artigo 687, do Código de Processo Civil, isto 

é, o óbito da autora da ação, a comprovação da qualidade dos herdeiros.

1 – Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de habilitação nos próprios 

autos, promovida pelos herdeiros, nos termos do artigo 687 do CPC.

2 – INTIME-SE o impugnado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste acerca da impugnação de fls. 23/30.

3 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1028883 Nr: 993-70.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

o fim de determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade da 

autora nos seguintes termos:

a) o nome do segurado: MARIA LÚCIA GONÇALVES DA SILVA

b) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive com o 

abono anual – 13º salário;

c) a renda mensal atual: salário-mínimo

d) a data de início do benefício – DIB: data do requerimento administrativo

e) data do início do pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença.

f) período a ser considerado como atividade rural: (15 anos, art. 142 da 

Lei n. 8.213/91).

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma 

do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Os juros de mora e correção monetária deverão incidir com base no 

Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.

Além disso, CONDENA-SE o INSS ao pagamento de despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, este no percentual 

de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação (valores 

devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme 

Súmula 111 do STJ.

Em atenção ao artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil, aliado ao 

Enunciado da Súmula 490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

tratando-se de sentença ilíquida, este decisum está sujeito ao reexame 

necessário.

 Assim, transcorrido o prazo voluntário recursal, ENCAMINHEM-SE os 

autos para o devido reexame necessário.

 É certo que a autarquia ré detém imunidade recíproca constitucional, 

razão pela qual não há incidência de taxa judiciária.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110933 Nr: 2964-61.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Pereira Damião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ielo Sousa Lopes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1 – Em relação aos alimentos presentes, INTIME-SE a parte devedora 

pessoalmente para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o débito alimentar, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, ex vi do artigo 

528 do CPC .2 – CONSIGNE-SE no mandado que o não atendimento do 

comando anterior no prazo concedido acarretará o encaminhamento da 

decisão para protesto, sem prejuízo da decretação da prisão civil por até 3 

(três) meses, na forma dos §§1º e 3º do art. 528 do CPC.3 – De outro 

lado, em relação aos alimentos pretéritos, INTIME-SE a parte devedora 

para cumprimento da sentença – pagamento do valor da dívida alimentar 

atualizada, acrescida das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios em favor do Fundo Especial para o 

Aperfeiçoamento e Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública 

do Estado (FUNADEP) no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC, ressalvada a aplicação do art. 98, §3º do 

Código de Processo Civil. 4 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento 

voluntário (“3”), EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na forma do 

artigo 523, §3º do Código de Processo Civil de bens na forma indicada 

pelo credor. 5 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, 

EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores eventualmente 

depositados em favor da parte credora, observando-se a regra do art. 

528, §ª do CPC.6 – CONSIGNEM-SE no ato de citação da parte devedora 

que, transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios 

autos (artigo 525 do CPC).7 – Havendo nos autos elementos que 

evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte exequente com espeque no artigo 98 

do Código de Processo Civil.8 – Transcorrido o prazo do item “1”, 

ABRA-SE vista dos autos à exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste o que entender de direito visando ao prosseguimento do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109446 Nr: 2139-20.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções e Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Carlos Alberto Avila Nunes 

Guimaraes - OAB:25714/DF, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:22246/A, 

Samuel da Silva Ribeiro - OAB:15.689-A/MT

 1 – Diante da manifestação às fls. 252/253, este Juízo DEFERE o pedido 

de transferência de valores que foram depositados pelo executado (fls. 

249/250).

2 – INTIME-SE o executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

acerca da manifestação do exequente (fls. 252/253).

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115335 Nr: 5705-74.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Valdimir Weber, Sirlei Soares Pereira, 

Geraldo Ervino Webber, Ilvo Arlindo Weber, Neide Fatima Paese Weber, 

Izoleide Marta Paese, Erteson Jaco Weber, Agnaldo Joventino dos Santos, 

Luci Naibo Weber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A citação por edital tem lugar quando a parte a ser citada não for 

encontrada, devendo ter sido esgotados todos os meios razoáveis de sua 

localização, haja vista que essa modalidade de comunicação do 

executado acerca de determinada demanda é medida extrema e que só 

deve ser utilizada quando tentada todas as formas e meios de encontrá-lo 

pessoalmente a fim de viabilizar o exercício da defesa.

 1 – Não há falar em esgotamento de diligências visando à localização da 

parte devedora, razão pela qual este Juízo INDEFERE o pedido de fl. 54.

 2 – INTIME-SE o exequente para que diligencie no sentido de promover a 

citação pessoal do executado, devendo isto acontecer no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de arquivamento do processo.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas buscas possíveis de forma 

razoável e, mesmo assim a informação pretendida não foi alcançada.

 Deve, inclusive, referida parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas disponíveis.

3 – CUMPRA-SE. INTIME-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86141 Nr: 647-95.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertino Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 1 – Diante do pedido à fl. 189, este Juízo CHAMA O FEITO a ordem, tendo 

em vista a ausência de analfabetismo da parte como consignado da 

sentença de fl. 188.

 2 - Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

3 – CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001700-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILLIO FREIRE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001700-21.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de ADOLLIO FREIRE DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos, 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento de prestações em negócio jurídico. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

27 de novembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001258-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONICE SOARES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO OLIVEIRA ALVES (RÉU)

ODENILDE DE LACERDA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001258-55.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – No despacho acostado 

no evento n. 15978625, este Juízo determinou a intimação da autora para 

colacionar a matrícula do imóvel a fim de que comprovasse a propriedade 

da ré atinente ao imóvel em que pretende o arresto. Em petição 

apresentada no evento n. 16085860, a autora acostou aos autos a 

matrícula n. 646 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Canarana/MT. Como se pode verificar dos seus registros e averbações, a 

referida matrícula é a originária. Entretanto, como se pode vislumbrar pelo 

registro “R. 02/646” e averbação “AV.03-646”, nota-se que a ré adquiriu 

parte ideal do imóvel correspondente à área de 279,27 m², ocasião em que 

restou formada a matrícula n. 6.148 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Canarana/MT. Em que pese à demonstração da aquisição do bem pela ré 

(“R.02/646 e AV.03-646”), sem a matrícula decorrente de n. 6.148 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT e as demais 

eventualmente decorrentes, não é possível este Juízo vislumbrar se o 

imóvel ainda pertencente a parte requerida, como consignado na 

mencionado despacho no evento n. 15978625. Diante disso, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, colacione aos autos a 

matrícula correspondente ao imóvel de titularidade da requerida, como 

outras eventualmente abertas, sobretudo a de n. 6.148 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Canarana/MT a fim de que este Juízo 

possa analisar a titularidade da coisa. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 

de novembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000515-45.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONITO TEMRITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1000515-45.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de embargos de 

declaração oposto por LEONITO TEMRITE atacando a sentença no evento 

n. 13449058. Alega a existência de omissão, sob o argumento de que este 

Juízo não teria analisado o pedido de levantamento do numerário 

depositado decorrente do acordo homologado entre as partes. Vieram os 

autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e Decide-se. Os 

embargos foram opostos tempestivamente. Pela análise das razões 

recursais, em que pese ser ínsito ao acordo homologado, o recurso 

interposto deve ser conhecido e provido, tendo em vista a omissão quanto 

ao levantamento de valores depositados pelo requerido em razão do 

acordo firmado entre as partes (Id n. 13449058). Diante do exposto, ante a 

constatação de omissão na sentença homologatória (Id n. 13449058) este 

Juízo CONHECE e DÁ PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos 

pelo autor a fim de integrar o ato decisório atacado na seguinte forma: 

“Diante da avença firmada entre as partes, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento dos valores depositados em Juízo na forma convencionada” 

No mais, CUMPRA-SE integralmente a sentença no evento n. 13449058. 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de novembro de 2018. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAS DE MELO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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Referência: autos n.º 1001674-23.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOAS DE 

MELO CARVALHO Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimentos cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 29 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17263 Nr: 417-63.2007.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amirto Ananias Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adevaldo Machado Vilela - 

OAB:8139/GO, Carlos Hernani de Lima Couto - OAB:7200/GO

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s) da sentença de 

pronúncia de fls. 391/395, abaixo transcrito:

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO 

AMIRTO ANANIAS NETO, brasileiro, casado, médico (CRM 3224-MT), 

natural de Nova Aurora/GO, nascido em 07.12.1945, filho de José Ananias 

Filho e Maria José Ananias, como supostamente incurso na prática do 

crime narrado no artigo 121, caput, c/c art. 18, I, 2º parte, ambos do 

Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio 

Tribunal do Júri desta Comarca, o que faço com fulcro assente no artigo 

413 do Código de Processo Penal.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 003/2018-DF - O Doutor Pierro de Faria Mendes, Juiz de Direito 

da 1ª vara desta Comarca de Alto Araguaia, no uso de suas atribuições 

legais, torna público a abertura de 01 (uma) vaga para Assessor de 

Gabinete I, a) Os interessados para a vaga de Assessor de Gabinete I, 

deverão encaminhar currículo atualizado até o dia 07/12/2018 para o email: 

alto.araguaia@tjmt.jus; b)O candidato deverá ser Bacharel em Direito COM 

EXPERIÊNCIA em assessoria de gabinete. c) A seleção consiste em 

análise de currículo e entrevista pessoal. d) - Outras informações sobre a 

vaga poderão ser obtidas via email:alto.araguaia@tjmt.jus.br, ou pelo 

telefone: (66) 3481-1244 / 1211 / 1334 / 1410. As informações prestadas 

nas solicitações das inscrições serão de inteira responsabilidade dos 

candidatos, com exclusão do referido processo o candidato que prestar 

informações incorretas, bom como em virtude da ausência de veracidade 

dos dados informados. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar desconhecimento, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu Cristiane Tolentino de Barros – Gestora Geral o digitei Alto 

Araguaia/MT, 27 de novembro de 2018. Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33265 Nr: 803-57.2011.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARIMUNDO DOMINGOS DA SILVA (Espólio), 

MARIA PEREIRA DA SILVA ( Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILTON MARTINS DA SILVA - 

OAB:26.047/GO, WILSON JESUS DA SILVA - OAB:28.698-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimado para proceder o recolhimento 

de 544 (quinhentos e quarenta e quatro autenticações), referente as 

cópias autenticadas anexadas nos respectivos formais, devendo para 

tanto acessar o saite do Tribunal de Justiça, para expedição da referida 

Guia de recolhimento.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000410-71.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ OAB - MT10607/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIANA SUENE GOMES GUIMARAES (REQUERIDO)

HERMES BORGES GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000410-71.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO REQUERIDO: 

HERMES BORGES GUIMARAES, LOIANA SUENE GOMES GUIMARAES 

Vistos. 1. Cuidam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO 

NEGÓCIO JURÍDICO proposta por ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO 

contra HERMES BORGES GUIMARÃES e LOIANA SUENE GOMES 

GUIMARÃES, todos qualificados no feito em epígrafe. 2. No bojo da petição 

inicial foi formulado pedido de justiça gratuita. 3. Pois bem. Compulsando 

os autos, verifico existirem elementos aptos a demonstrar, ao menos, a 

princípio, que a requerente possui condições financeiras aptas a arcar 

com as custas e despesas processuais. Explico. 4. Nesse ínterim, o 

conteúdo fático-probatório delineado nos autos externa dúvida se a parte 

autora efetivamente não tem condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família, mormente em 

decorrência do fato de que juntou Declaração de Imposto de Renda, no 

qual consta que recebe, em média, o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos reais) – (ID. 15392059). 5. Corroborando com tal afirmação, 

extraio dos autos que a requerente contratou os serviços de advogado 

particular, o que indica uma condição sócio-econômica bem diversa do 

que podemos denominar de pessoa próxima da linha de pobreza alegada. 

6. Deste modo, INTIME-SE a parte autora para que comprove os 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão da assistência 

judiciária gratuita, sob pena de indeferimento desta, nos termos do artigo 

99, §2º, do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias. 7. Após, mediante 

correta triagem, à conclusão. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96836 Nr: 2788-17.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMO SAMITA MAIA ALMEIDA, ESPÓLIO - MARIA 

DAS GRAÇAS MAIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO MAIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAÚJO - 

OAB:2644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES ADRIANO AMORIM DE 

SOUZA - OAB:22763/A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 28 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84217 Nr: 3684-94.2017.811.0020

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANI RIBEIRO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMARA DO CARMO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 28 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97466 Nr: 3056-71.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJDCMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSODBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSE DE CASTRO MAIA 

NETO - OAB:15226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:138436/SP

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 29 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84839 Nr: 4077-19.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO ANTONIO WERLANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MANOEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CAROLINE DE OLIVERA 

RESENDE - OAB:16062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, informar os dados 

pessoais e bancários da parte para o levantamento da caução, via alvará 

eletrônico.

Alto Araguaia - MT, 29 de novembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55201 Nr: 913-85.2013.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSM, EMSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ROBERTO DA SILVA 

MENEZES, Cpf: 93036469168, Rg: 1.686.228-7, Filiação: Dorvalino Lopes 

de Menezes e Maria Carmelita da Silva, data de nascimento: 10/01/1977, 

brasileiro(a), natural de Alto Araguaia-MT, convivente, pedreiro, Telefone 

66 - 9 9658-4168. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 671,36 (Seiscentos e setenta e um reais e trinta 

e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição de vosso nome e CPF, junto à 

Dívida Ativa ou Protesto Extrajudicial, conforme disposto no Art. 612, § 5º 

da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mauro de Oliveira 

Santos, digitei.

Alto Araguaia, 29 de outubro de 2018

Mauro de Oliveira Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 81793 Nr: 2300-96.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA HELENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA CRUZ REVENDA DE AUTOMOTORES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DHIOGO DE SOUZA NERI - 

OAB:36234, SUELEN NUNES RODRIGUES - OAB:35.883/GO

 Vistos.

1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam 

demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC).

 2. Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

5. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 27 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000064-23.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEX DA SILVA TENORIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000064-23.2018.8.11.0020. EXEQUENTE: JOSE ALEX DA SILVA 

TENORIO EXECUTADO: PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO Vistos. 1. No 

presente caso, a parte reclamante requereu a Execução de Sentença - 

procedimento executório, por quantia certa (art. 523 do NCPC), que 

depende de intimação, cuja penhora só será realizada em caso de não 

pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir do qual se imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de 

pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o 

valor do débito fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), podendo impugnar a 

execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 do NCPC, e cumprir a 

obrigação de fazer ali estabelecida. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, § 

1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000054-13.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. VISNIESKI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE OAB - MT16062/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000054-13.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: N. R. VISNIESKI & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: LUCAS BARBOSA DA SILVA Vistos. 1. No presente 

caso, a parte exeqüente requereu a execução de sentença - 

procedimento executório, por quantia certa (art. 515, III, do CPC/20015), 

que depende de intimação, cuja penhora só será realizada em caso de 

não pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, 

a partir do qual se imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de 

pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o 

valor do débito fixado no acordo (evento 1) no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de penhora e multa (§1º, art. 523 do CPC/2015), podendo 

impugnar a execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 do 
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CPC/2015. 3. Decorrido o prazo, sem manifestação ou pagamento do 

débito, EXPEÇA-SE mandado de penhora e remoção, atualizando-se a 

dívida, se necessário, para que sejam penhorados e removidos tantos 

bens quantos bastem para garantia total da execução, obedecendo a 

gradação legal do artigo 655 do CPC, sob pena de ser esta, efetivada 

forçosamente. 4. No caso, da parte executada oferecer resistência não 

sendo possível efetuar a penhora. Fica desde já, deferido o reforço 

policial com ordem de arrombamento, se necessário. 5. Após a lavratura 

do termo ou auto de penhora, não havendo embargos, certifique-se, 

voltem-me os autos conclusos. 6. Intimem-se. 7. CUMPRA-SE. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000681-80.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO ARAGAO DA SILVEIRA - ME (EXECUTADO)

YOTTAWARE (EXECUTADO)

TULIO ARAGAO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

REGIS GUERRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000681-80.2018.8.11.0020. EXEQUENTE: FERNANDO DA FONSECA 

MELO EXECUTADO: TULIO ARAGAO DA SILVEIRA, YOTTAWARE, REGIS 

GUERRA DE SOUSA, TULIO ARAGAO DA SILVEIRA - ME Vistos. 1. No 

presente caso, a parte reclamante requereu a Execução de Sentença - 

procedimento executório, por quantia certa (art. 523 do NCPC), que 

depende de intimação, cuja penhora só será realizada em caso de não 

pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir do qual se imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de 

pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o 

valor do débito fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), podendo impugnar a 

execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 do NCPC, e cumprir a 

obrigação de fazer ali estabelecida. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, § 

1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-61.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA DAS CHAGAS CANDIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010073-61.2014.8.11.0020. REQUERENTE: AURILENE NOGUEIRA 

BARRETO DE SOUSA REQUERIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS CANDIDO 

Vistos. 1. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente demonstrativo de cálculo atualizado, bem como requerer o 

que entender de direito. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-87.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO SIQUEIRA DE REZENDE OAB - GO21926 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000353-87.2017.8.11.0020. REQUERENTE: MAXUEL MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. VISTOS, A parte autora alega que sofreu descontos não 

autorizados em sua conta corrente, o que lhe trouxe danos diversos. Em 

sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes, alegando que a demanda deve ser 

julgada totalmente improcedente. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Pois bem, 

após detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser 

julgado improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A 

reclamada juntou documentos que comprovam a origem dos débitos, 

demonstrando por meio das faturas de cartão de credito que a cobrança 

foi legitima. Destarte, com razão a requerida, vez que, para paralisar os 

descontos ditos indevidos, necessário será o devido pagamento das 

obrigações. No mais, por ser legitima a contratação pelas partes e, diante 

da inadimplência da parte autora, não pode agora neste juízo requerer a 

devida reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe causado. 

Ademais, ficou demonstrado que a negativação aposta da relação jurídica 

entre as partes não é a única, possuindo o autor vários outros 

apontamentos em nome de terceiro e, ainda, é possível verificar que na 

fatura de cartão de credito acostada pelo autor há a autorização para 

realização de débito em conta corrente. Assim, como a parte Reclamante 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a 

improcedência dos pedidos. Desse modo, havendo o débito, não há ato 

ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício regular do 

direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do seu 

devedor, caso haja o inadimplemento. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-72.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010016-72.2016.8.11.0020. REQUERENTE: DANIEL ALVES SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração interpostos pela parte reclamada (Num. 11752889 págs. 1/5). 

Afirma que há contradição na sentença objurgada, demonstrando que no 

dispositivo ocorreram duas condenações materiais. Requer seja acolhido 
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os presentes embargos de declaração para que seja prolatada sentença 

em conformidade com os fatos narrados. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Uma simples olhadela para 

o recurso verifico que o pleito deve ser acolhido, vez que os embargos 

foram manejados em conformidade com as hipóteses de sua 

admissibilidade, pois demonstrado que há evidente contradição/omissão 

na sentença apresentada no evento de Num. 11672644 págs. 1/4. Com 

efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material” (grifei). Cumpre esclarecer que o 

juiz poderá sanar o equívoco por meio de embargos de declaração, porém, 

tal acolhimento produzirá alteração da decisão, e essa modificação é 

plenamente possível como, em muitos casos, necessária. Consoante se 

afere no dispositivo já demonstrado pela parte reclamada, na 

fundamentação do julgado constou o seguinte trecho: “Restou claro nos 

autos que a cobrança efetivada fora indevida, assim condeno a ré a 

devolver a quantia na forma dobrada, ou seja, R$ 531,74 (quinhentos e 

trinta e um reais e setenta e quatro centavos), cabendo a ré devolver ao 

autor o valor de R$ 1.063,48 (mil e sessenta e três reais e quarenta e oito 

centavos) devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ c/c 

art. 398 do CC. ” (grifei). Apesar da quantia na forma dobrada ser omitida 

no momento da prolação do dispositivo da sentença, esta não a fere de 

morte, devendo ser sanada a omissão somente neste sentido. Assim, 

diante do que fora esposado, o presente recurso deve ser julgado 

procedente,  pois  esta  expressamente reconhec ida h á 

contradição/omissão entre os fatos apresentados pela parte ré. Diante do 

exposto, à vista das razões apresentadas, com base no art. 1.022 do 

CPC, ACOLHO os Embargos de Declaração em apreço, pois vislumbro a 

contradição/omissão contida no dispositivo da sentença de evento Num. 

11672644 págs. 1/4, devendo ser acrescentada ao dispositivo a quantia 

na forma dobrada, contudo, mantida a sentença em seus próprios 

fundamentos, condenando-se a ré ao pagamento de R$ 1.063,48 (mil e 

sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), a título de danos 

materiais, devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ c/c 

art. 398 do CC. Sem Custas e sem honorários neste grau de jurisdição a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-58.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IARA MARZOL MONTANDON OAB - RJ081678 (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000245-58.2017.8.11.0020. REQUERENTE: GERALDO BATISTA DA 

SILVA JUNIOR REQUERIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO 

DE SA LTDA, COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA Vistos. 1. 

DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A 

parte autora informou o deposito em juízo do pagamento da multa 

contratual, objeto da lide, tendo manifestação de ambas partes reclamadas 

quanto ao seu levantamento. 3. Assim, defiro-o a primeira reclamada 

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. –SESES, com 

petição de levantamento ID Num. 13345284. 4. Desta feita, entendo que o 

feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado 

obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o 

exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. 5. 

Isto Posto, conforme teor da movimentação Num. 13345284, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a presente 

e x e c u ç ã o .  6 .  E x p e ç a - s e  c o m p e t e n t e  a l v a r á  p a r a 

transferência/levantamento dos valores já depositados. 7. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-19.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FRAGA BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFEMAT Associação dos Funcionários da Fazenda do Estado de Mato 

Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000019-19.2018.8.11.0020. REQUERENTE: JOSE CARLOS FRAGA 

BUENO REQUERIDO: AFEMAT ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Reclamação Cível por meio da qual a parte autora alega que teve seu 

nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela 

reclamada sem que tivesse qualquer débito em aberto. Requer, ao final, a 

retirada de seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, a declaração de 

inexistência dos débitos e indenização por danos morais. A promovida 

apresentou contestação, aduzindo, em síntese, que em razão da total 

legitimidade da dívida e, sua contraprestação era medida obrigatória, 

requerendo que os pedidos insertos na inicial sejam julgados 

improcedentes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Não havendo preliminares 

aduzidas, passo, pois, à análise do mérito. Resumidamente, aduz a parte 

reclamante que teve o seu nome negativado por dívida já quitada junto a 

reclamada. A reclamada, em sua contestação, afirma que parte autora era 

titular legitimo do débito e que o comprovante de recibo de pagamento 

acostado aos autos não guarda relação com a dívida protestada. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra 

que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Destarte, como a 

reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito da 

reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso à honra da mesma. Assim, 

presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade cumpre-nos verificar a 

ocorrência do dano. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da Reclamada, entretanto, é de se 
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salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou 

sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir 

da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como 

DECLARO a inexistência do débito objeto desta lide. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-36.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010247-36.2015.8.11.0020. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DOS REIS 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTOS, A parte autora alega que teve seu nome 

negativado pela parte ré, sendo que a dívida é ilegítima. Em sua 

contestação, a reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados 

na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da sua 

responsabilidade civil. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar 

suscitada uma vez que a mesma se confunde com o mérito da demanda, 

sendo analisada em momento oportuno. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação de crédito onde consta a parte 

autora como cliente solicitante, sendo estes, informativo de cessão de 

credito realizada entre o Banco do Brasil S/A e a reclamada, inclusive 

tendo encaminhado tal informativo a parte autora. A parte autora, por sua 

vez, em impugnação, apenas se limitou a reafirmar a inicial, impugnando os 

documentos e telas informativas colacionadas pela parte ré, sem, 

entretanto, contrapô-las. Destarte, com razão a reclamada, vez que, para 

retirar o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

necessário será o devido pagamento da obrigação. No mais, por ser 

legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência da autora, 

não pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos danos 

morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não 

há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum 

tempo a reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito. No presente caso, verifica-se do documento 

juntado pela parte reclamante no movimento 1, que, quando da propositura 

da demanda, constavam, em relação ao seu nome, restrições 

preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito (não se confunde data 

de ocorrência com data da disponibilização), portanto, não há que se falar 

em indenização por dano moral, nos termos da Súmula nº 385, do Superior 

Tribunal de Justiça, ipsis litteris: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-83.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT0002644A-O (ADVOGADO(A))

DANILO SIQUEIRA DE REZENDE OAB - GO21926 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON LAZARO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010067-83.2016.8.11.0020. REQUERENTE: MAXUEL MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: HILTON LAZARO DA SILVA Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração interpostos pela parte reclamada (Num. 

12359633 págs. 1/2). Afirma que há omissão, contradição e obscuridade 

na sentença objurgada, demonstrando pontos em que a mesma deixou de 

verificar o cumprimento das determinações deste juizado quanto a sanar 

vícios processuais. Requer seja acolhido os presentes embargos de 

declaração para que seja prolatada sentença em conformidade com os 

fatos narrados. Os autos vieram conclusos. É o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Uma simples olhadela para o recurso verifico 

que o pleito deve ser acolhido, vez que os embargos foram manejados em 

conformidade com as hipóteses de sua admissibilidade, pois demonstrado 

que há evidente erro material na sentença apresentada no evento de Num. 

12224337 págs. 1/2. Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, 

tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual 

prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material” (grifei). Cumpre 

esclarecer que o juiz poderá sanar o equívoco por meio de embargos de 

declaração, porém, tal acolhimento produzirá alteração da decisão, e essa 

modificação é plenamente possível como, em muitos casos, necessária. 

De fato, a decisão mostrou-se omissa e contraditória, pois apesar de sua 

fundamentação, deixou de especificar alguns pontos, conforme abaixo. 

Ao ingressar com a demanda, o reclamante/embargante o faz de forma 

pessoal, sem que haja a procuração a terceiros inserida nos autos. 

Posteriormente, no ID Num. 7119512 a parte embargante, ao que parece 

não mais postulando em causa própria, junta substabelecimento ao 

patrono que compareceu a audiência de conciliação, sem, entretanto, 

haver uma procuração em nome do causídico peticionante. Nesse sentido, 

embora exista a omissão e até mesmo contradição quanto ao dispositivo 

da sentença, esta não merece ser revista por esta via recursal, uma vez 

que acertada quanto a extinção sem analise de mérito. Assim, diante do 

que fora esposado, o presente recurso deve ser julgado procedente, pois 

esta expressamente reconhecida a omissão e contradição entre os fatos 
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apresentados pelas partes. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com base no art. 1.022 do CPC, ACOLHO os Embargos de 

Declaração em apreço, pois vislumbro a contradição e omissão ao não 

mencionar a inexistência de procuração outorgando poderes ao atual 

causídico do embargante, bem como na fundamentação dos dispositivos, 

quais sejam, artigos 320 e 321, parágrafo único, ambos do CPC, contidos 

na sentença de evento Num. 12224337 págs. 1/2, contudo, mantida a 

sentença eis que acertada quanto a extinção sem resolução de mérito. 

Sem Custas e sem honorários neste grau de jurisdição a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-44.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR PRUDENCIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010132-44.2017.8.11.0020. REQUERENTE: VITOR PRUDENCIO PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora alega que 

seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes, razão pela qual realizou pedido de litigância por má-fé pugnando 

por ter a reclamada dado azo a presente demanda pleiteando por direito 

indevido. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação dos serviços de telefonia onde 

consta a parte autora como cliente solicitante, conforme cópia do contrato. 

A parte autora, na exordial alega desconhecer o débito, bem como informa 

nunca ter contratado com a parte ré, o que não é verdade ante os 

documentos carreados aos autos. Destarte, com razão a requerida, vez 

que, para retirar o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao 

crédito, necessário será o devido pagamento da obrigação. No mais, por 

ser legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência da 

autora, não pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos 

danos morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não 

há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Ademais, no momento da contraposição dos argumentos da 

parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, sabedora de que devia a ré a título de contraprestação dos 

serviços. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum 

tempo a parte reclamante quitou de forma regular a prestações 

contratadas, sendo-lhe impossível neste momento alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, merece guarida o pedido realizado pela parte 

reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois 

resta evidente o intento da parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, 

alterando a verdade dos fatos. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada, 

a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizado desde a 

propositura da ação. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010098-06.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA ALVES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010098-06.2016.8.11.0020. EXEQUENTE: MICHELLE CRISTINA ALVES 

TEIXEIRA EXECUTADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 

2. A parte autora/executada informou o pagamento da condenação 

conforme ID. Num. 11128713, havendo aquiescência tácita da parte 

ré/exequente. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com 

resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação Num. 11128713, com fundamento nos artigos 924, inciso II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando 

por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se competente alvará para 

transferência/levantamento dos valores já depositados. 6. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-73.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000147-73.2017.8.11.0020. REQUERENTE: RAIMUNDO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. VISTOS, A parte autora alega 

que sofreu descontos não autorizados no recebimento de seu benefício, o 

que lhe trouxe danos diversos. Em sua contestação, a reclamada afirma 

que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 
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correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes, 

alegando que a demanda deve ser julgada totalmente improcedente. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. REJEITO a preliminar de decadência por não vislumbrar a 

ocorrência deste instituto. Quanto a preliminar arguida, impugnando pedido 

de justiça gratuita, ressalta-se que os juizados especiais são regidos pela 

Lei n. 9.099/95, que em seu art. 54, leciona: Art. 54. O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas. Dessa forma, somente na eventualidade de 

interposição recursal é que tal pedido pode ser analisado, porquanto, 

tramitando em primeira instancia as partes gozam de isenção das taxas 

judiciárias, por isso, não acolho a mesma. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a origem dos débitos, demonstrando por meio 

do contrato, demonstrado de operações e outros, que a contratação fora 

legitima. Destarte, com razão a requerida, vez que, para paralisar os 

descontos ditos indevidos, necessário será o devido pagamento das 

obrigações. No mais, por ser legitima a contratação pelas partes e, diante 

da inadimplência da parte autora, não pode agora neste juízo requerer a 

devida reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe causado. 

Ademais, ficou demonstrado que a negativação aposta da relação jurídica 

entre as partes não é a única, possuindo o autor vários outros 

apontamentos em nome de terceiro e, ainda, é possível verificar que na 

fatura de cartão de credito acostada pelo autor há a autorização para 

realização de débito em conta corrente. Assim, como a parte Reclamante 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a 

improcedência dos pedidos. Desse modo, havendo o débito, não há ato 

ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício regular do 

direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do seu 

devedor, caso haja o inadimplemento. Ademais, no momento da 

contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada realizou 

pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da parte 

autora por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que devia a 

parte ré a título de contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou 

provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de 

forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível neste 

momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Por fim, após a contestação 

apresentada, bem como o conjunto de documentos que demonstraram a 

licitude da cobrança, a parte autora formulou pedido de desistência, o qual 

não pode ser aceito em razão da economia e celeridade processual, pois 

a causa está completamente apta ao julgamento de mérito. Assim, merece 

guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto a litigância de 

má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, REVOGO a liminar outrora concedia, REJEITO as 

preliminares arguidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada, a título de 

multa por litigância de má-fé, o valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

dado a causa, devidamente corrigido e atualizado desde a propositura da 

ação. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 

1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-25.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERCARD BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010196-25.2015.8.11.0020. REQUERENTE: MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO VISTOS, Dispenso o relatório 

a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Assim, verifico que a reclamante deixou de 

comparecer, conforme evento Num. 12728744, informando que 

apresentaria atestado médico, porém até o presente momento não o fez. 

Dessa forma, em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 12728744, restou 

configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com o 

consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-67.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA REGINA DE ALMEIDA DELMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010124-67.2017.8.11.0020. REQUERENTE: LUCIA REGINA DE ALMEIDA 

DELMOND REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. VISTOS, A parte autora alega a ocorrência de cobranças 

indevidas decorrente de um serviço não contratado. Em sua contestação, 

a reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial 

por ausência de pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade 

civil. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar arguida quanto 

a não juntada de comprovante de residência em nome da parte, uma vez 

que a mesma ao juntar comprovante de terceiro acosta também 

declaração de residência, atestando a permanência no local indicado. Pois 

bem, após detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser 

julgado improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A 

parte reclamada demonstra por intermédio da documentação juntada que a 

reclamante era titular da unidade consumidora a época dos fatos, tendo 
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gerado os débitos objeto desta lide. Dessa forma, diante da insuficiência 

probatória do alegado pela parte autora, impossível dar outro caminho a 

demanda que não seja a improcedência. Ademais, no momento da 

contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada realizou 

pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da reclamante 

por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que devia a ré a 

título de contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provado nos 

autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular 

a prestações contratadas, sendo-lhe impossível neste momento alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, merece guarida o pedido realizado pela parte 

reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois 

resta evidente o intento da parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, 

alterando a verdade dos fatos. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada, 

a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizado desde a 

propositura da ação. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-60.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE JESUS ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W Companhia Digital (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000316-60.2017.8.11.0020. REQUERENTE: ALBERTO DE JESUS ARAUJO 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL VISTOS, Dispenso o relatório a 

teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Assim, verifico que a parte reclamante deixou 

de comparecer, conforme evento Num. 12863197, ressalto também que a 

mesma ingressou na demanda sem o auxílio de um causídico, sendo sua 

responsabilidade manter endereço atualizado para notificações. Dessa 

forma, em razão da parte reclamante não ter comparecido à audiência de 

conciliação colacionada ao evento Num. 12863197, restou configurada a 

contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com o consequente 

arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte 

reclamante ao pagamento das custas processuais. Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010093-81.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR DE ASSIS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM SAMARITANO DE ALTO ARAGUAIA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010093-81.2016.8.11.0020. EXEQUENTE: CLAUDIONOR DE ASSIS 

SOUZA EXECUTADO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM SAMARITANO DE 

ALTO ARAGUAIA Vistos. 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo com o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: 

“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. 4. No presente caso, este 

juízo ordenou a intimação da parte autora/exequente para apresentar 

memorial de cálculo para análise de pedido, contudo, conforme a certidão 

de ID Num. 11062281, a parte permaneceu inerte deixando o prazo 

transcorrer in albis. 5. Consigno que o abandono da causa provocado pela 

parte reclamante/exequente vai a confronto com os princípios da 

celeridade e economia processual, que permeiam a razão mor dos 

juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO EXTINTO 

ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o 

art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 9. Homologada e transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. 10. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-48.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. DE FREITAS PNEUS - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. DELMOND - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010005-48.2013.8.11.0020 REQUERENTE: I. P. DE FREITAS PNEUS - EPP 

REQUERIDO: F. A. DELMOND - ME Vistos. 1. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. De 

acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, o juiz não 

resolverá o mérito quando: “por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. 4. No 

presente caso, este juízo ordenou a intimação da parte autora para 

manifestar-se quanto ao teor da certidão produzida pelo oficial de justiça, 

Num. 7193166. 5. Consigno que o abandono da causa provocado pela 

parte reclamante/exequente vai a confronto com os princípios da 

celeridade e economia processual, que permeiam a razão mor dos 

juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO EXTINTO 

ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o 

art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 9. Homologada e transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. 10. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139637 Nr: 4319-77.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEXANDRO MARCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, REVOGO A LIMINAR deferida às folhas 39/40, devendo o bem 
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objeto da busca e apreensão (fls.46), ser restituído ao requerido no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa.No mais, após 

o cumprimento da determinação acima, faculto à parte autora promover a 

emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que seja anexada 

nos autos o documento que comprove a mora do requerido, 

preenchendo-se assim, os requisitos necessários, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC).Após a emenda 

da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 28 

de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85358 Nr: 1288-25.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSCELINO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora Manifestar se sobre 

a contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144436 Nr: 7530-24.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIENE DE ALMEIDA JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINACEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15497/8962, Lucila Cristina Piedade Prestes Capato - 

OAB:8962/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 05 de Fevereiro de 2019 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144735 Nr: 7704-33.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVDLDCS, KDLDCS, DVFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 05 de Fevereiro de 2019 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97788 Nr: 309-92.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA CLOVALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMICA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 05 de Fevereiro de 2019 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110686 Nr: 2152-58.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a Impugnação à Execução

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43106 Nr: 3111-73.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE PEDROSO DOS SANTOS, AGILENE 

PEDROSO FERREIRA, ESPOLIO EURIDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins legais, que não foi possivel expedir RPV 

tendo em vista que Euripes Ferreira está em situação cadastral irregular 

na Receita Federal, nesse sentido fica intimada a parte autora para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145068 Nr: 7903-55.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIS GONÇALVES DA SILVA, FERNANDO 

GONÇALVES DA SILVA, FELIPE GONÇALVES DA SILVA, CRISTIANE DE 

LIMA SILVA, MARIA LUIZA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA, ITAÚ 

SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:12602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 05 de Fevereiro de 2019 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144740 Nr: 7709-55.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO GUSTAVO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA ALVES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Fevereiro de 2019 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144658 Nr: 7671-43.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILTON OENNING SOARES, LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE LIMA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Fevereiro de 2019 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138533 Nr: 3657-16.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELMA GONÇALVES DE FIGUEIREDO, JGSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO SANTANA DE OLIVEIRA, DEBORA 

ISABELLI FIGUEIREDO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Fevereiro de 2019 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41688 Nr: 2324-44.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENEDITO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, KEYWALDO VIEIRA NASCIMENTO - OAB:14519/E, 

Micael Galhano Feijó - OAB:5935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144555 Nr: 7607-33.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDO, MLVDO, SOLIMAR VIANA CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Fevereiro de 2019 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144851 Nr: 7776-20.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 19 de Março de 2019 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144575 Nr: 7626-39.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JLVDA, ANA CLAUDIA VIEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BASILIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 12 de Fevereiro de 2019 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144574 Nr: 7625-54.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOAQUIM DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS VITORIAS DA SILVA MARANHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 12 de Fevereiro de 2019 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144563 Nr: 7614-25.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA LOPES DE ARAÚJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HILARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 07 de Fevereiro de 2019 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145110 Nr: 7926-98.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDF, SRDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 07 de Fevereiro de 2019 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144565 Nr: 7616-92.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSELENE MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NETO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 07 de Fevereiro de 2019 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144944 Nr: 7823-91.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DEMARCHI, MEDSD, MHDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES BARBOSA DA SILVA DEMARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 07 de Fevereiro de 2019 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133701 Nr: 784-43.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDSC, CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 07 de Março de 2019 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144737 Nr: 7706-03.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHDODA, OJODA, RCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 07 de Março de 2019 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144566 Nr: 7617-77.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDSS, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.
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 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 07 de Março de 2019 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97817 Nr: 329-83.2015.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SAMPAIO RODRIGUES, IVANDERLEI PESSA 

SANTANA, IVAN PESSA SANTANA, IVONEIDE PESSA SANTANA, 

AROILDES PESSA RODRIGUES, MAURO FRANCISCO SANTANA 

RODRIGUES, AIRTON SANTANA RODRIGUES, Marcia Eva de Oliveira 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIPES PORTELA PESSA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação da advogada Dra FABIANA NOGUEIRA PERERIA, 

OAB/MT 17982, para que faça a devolução do processo, no prazo de 

24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidade do art. 234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136688 Nr: 2592-83.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMINDA DO NASCIMENTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Delminda do Nascimento Pereira em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS (qualificados nos autos).

2. Às fls. 53, o representante da parte autora requereu a extinção da 

presente ação, tendo em vista que a parte requerida, administrativamente, 

converteu o benefício da parte requerente consistente em auxílio doença 

em aposentadoria por invalidez.

3. Vieram conclusos.

Fundamento e decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando se verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo.

5. Pela que se colhe dos autos, houve a perda do interesse processual, 

acarretando em superveniente carência de interesse de agir, fato que 

impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do Estatuto 

Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

 7. Sem condenação em custas processuais e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que incabíveis à espécie.

 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 25892 Nr: 2289-89.2006.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERREIRA DA SILVA, PAULO 

ROBERTO DA SILVA, CARLINHOS BATISTA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT9.245, ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:5906/MT, CARLINHOS BATISTA TELES - OAB:6656/MT, VALTER 

CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B/MT, Wilson Luiz Fabri - 

OAB:143.218

 1. Ciência ao MPE da decisão de fl. 641.

 2. Quanto ao pedido de fl. 643, já decorreu, de há muito, o prazo para 

atualização dos endereços já que a decisão judicial expressamente fixa 

dois dias e já se foram mais de três meses, razão por que precluiu o 

direito de a Defesa Técnica atualizar endereços das testemunhas.

3. Com o retorno da precatória destinada ao interrogatório, intimem-se as 

partes para apresentação de memoriais.

4. Após, conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000838-89.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO DOS SANTOS SALES (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO :SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO 

n. 1000838-89.2018.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: ROBERIO DOS SANTOS SALES Endereço: Avenida Mato 

Grosso, 175, Centro, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 Nome: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida 

Brasil, 299, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA Endereço: Avenida Mato 

Grosso, 175, Centro, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 Nome: Estado 

Mato Grosso Endereço: RUA LÍBANO, (JD MTE LÍBANO), JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 FINALIDADE: O presente 

expediente tem por finalidade intimação de Vossa Senhoria, para cumprir a 

liminar deferida nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. Destarte, atento a todas as 

considerações formuladas, com supedâneo no art. 300 do CPC e na 

distribuição de competências do Sistema Único de Saúde, DEFIRO o 

requerimento de antecipação de tutela, para DETERMINAR ao MUNICÍPIO 

DE NOVA OLÍMPIA/MT que forneça ao paciente o medicamento PROLOPA 

200/50mg, e ao ESTADO DE MATO GROSSO que forneça o medicamento 

QUETIAPINA 25mg, devendo observar-se estritamente a prescrição 

constante de receituário médico apenso aos autos. Estabeleço o prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, sob 

pena do bloqueio de verbas públicas.Nos termos do Enunciado I do XIII 

Encontro de Cuiabá, DISPENSO a realização de audiência de conciliação, 

pelo que DETERMINO a citação/intimação do ESTADO DE MATO GROSSO 

e do MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA/MT, para, no prazo de 30 (trinta) dias 

úteis, querendo, oferecer contestação.Aportando aos autos a defesa da 

parte requerida, vistas ao requerente para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo legal. Após, abra-se vistas ao Ministério Público, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que a demanda envolve interesse 

público, ainda que exclusivamente patrimonial. Na sequência, conclusos 

para deliberações.Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

com as cautelas de estilo. LIMINAR:Fornecer ao paciente ROBERIO DOS 

SANTOS SALES, o medicamento QUETIAPINA 25mg, devendo observar-se 
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estritamente a prescrição constante de receituário médico apenso aos 

autos. Estabeleço o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para 

cumprimento da obrigação, sob pena do bloqueio de verbas públicas.Nos 

termos do Enunciado I do XIII Encontro de Cuiabá ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor 

da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se 

dê (art. 231, V, do CPC). Barra do Bugres/MT , 29 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Maria Ap. Ramos Santana Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-32.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANIRA KIISTER PLASTER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO 

n. 1000706-32.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[NULIDADE, MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VANIRA KIISTER PLASTER Endereço: 

Rua Belo Horizonte, 85, Jd. Alvorada, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DO MATO GROSSO 

Endereço: RUA LÍBANO, 2258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 FINALIDADE: O presente expediente tem 

por finalidade intimação de vossa Senhoria para cumprir a liminar deferida 

nos autos do processo acima identificado, nos termos da decisão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. LIMINAR: CONCEDER a antecipação 

dos efeitos da tutela e DETERMINO ao ESTADO DE MATO GROSSO que 

promova a remoção da requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, lotando-a, 

provisoriamente, na Regional de Barra do Bugres/MT. Destarte, uma vez 

constatada a presença concomitante dos requisitos previstos pelo artigo 

300 e seguintes do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido formulado 

para CONCEDER a antecipação dos efeitos da tutela e DETERMINO ao 

ESTADO DE MATO GROSSO que promova a remoção da requerente, no 

prazo de 30 (trinta) dias, lotando-a, provisoriamente, na Regional de Barra 

do Bugres/MT.Nos termos do Enunciado I do XIII Encontro de Cuiabá, 

DISPENSO a realização de audiência de conciliação, pelo que DETERMINO 

a citação/intimação do ESTADO DE MATO GROSSO, para, no prazo de 30 

(trinta) dias úteis, querendo, oferecer contestação, bem como, ainda, 

cumprir a determinação do parágrafo retro.Aportando aos autos a defesa 

da parte requerida, vistas ao requerente para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo legal. Após, abra-se vistas ao Ministério Público, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que a demanda envolve interesse 

público e questão constitucional. Na sequência, conclusos para 

de l i be rações . In t imem-se  e  cumpra -se ,  exped indo -se  o 

necessário.ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia 

útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término 

do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Barra do 

bugres/MT , 29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Maria Ap. 

Ramos Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-69.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA EGUIDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000710-69.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JANAINA EGUIDES DOS SANTOS Endereço: RUA BRILHANTE, 64, 

CASA, MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA MARTINIANO 

DE CARVALHO, 851, - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01321-001 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 17/12/2018 Hora: 14:40. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 
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ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 29 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-69.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA EGUIDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000710-69.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JANAINA EGUIDES DOS SANTOS Endereço: RUA BRILHANTE, 64, 

CASA, MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA MARTINIANO 

DE CARVALHO, 851, - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01321-001 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 17/12/2018 Hora: 14:40. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres - MT, 29 de novembro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-28.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO BATISTA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

da sentença Id do documento 16725814 - Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, com a 

CONFIRMAÇÃO da DECISÃO (Id nº 11731844) e o RECONHECIMENTO da 

litigância de má-fé e; por conseguinte, CONDENANDO a parte autora ao 

pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do 

NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95.. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-28.2018.8.11.0008
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Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO BATISTA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autorada 

sentença Id do documento 16725814 - Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, com a 

CONFIRMAÇÃO da DECISÃO (Id nº 11731844) e o RECONHECIMENTO da 

litigância de má-fé e; por conseguinte, CONDENANDO a parte autora ao 

pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do 

NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95.. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-24.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000810-24.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCOS APARECIDO DA 

SILVA Endereço: RUA RIO NEGRO, 522, MARACANA, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 17/12/2018 Hora: 15:00. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 29 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-09.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AQUIBALDO JERONIMO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO SILVA PROCESSO n. 

1000811-09.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AQUIBALDO JERONIMO DE 

LIMA Endereço: RUA TIRADENTES, 126, NOVA ESPERANÇA, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 17/12/2018 Hora: 15:20. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 29 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-91.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMICIO JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000812-91.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADEMICIO JOAQUIM DOS 

SANTOS Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N, JARDIM ELIETE II, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO 

S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 17/12/2018 Hora: 15:40. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 29 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-76.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EZI NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIZREEL ALVES GUIMARAES DE JESUS OAB - MT21770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000813-76.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 15.079,60 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EZI NUNES DA COSTA 

Endereço: Rua Laurett, 28, Maracana, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Nome: COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL Endereço: RUA GENERAL CÂMARA, 230, andar 7 

ao 11, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-230 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 17/12/2018 Hora: 16:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 29 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-91.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMICIO JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL MANDADO DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000812-91.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADEMICIO JOAQUIM DOS 

SANTOS Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N, JARDIM ELIETE II, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO 

S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 17/12/2018 Hora: 15:40. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 29 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-60.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 16778747. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar ponto de referência e telefone em caso de endereço sem 

número, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500256-88.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ODIMAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para manifestar-se sobre a petição da executada juntada no Id. 16209663, 

no prazo de 05 (cinco) dias. . O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-45.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 16778775. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar o ponto de referência e telefone em caso de endereço sem 

número, sob pena de extinção". O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da 

Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000819-83.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DE PAULA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RG SERVICOS E CONSTRUCAO DE LINHA DE TRANSMISSAO EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16653151 - Considerando a manifestação de 

vontade das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo judicial celebrado entre 

as partes, juntado no Id. 16426785. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil e artigo 22, parágrafo único, da Lei 

9.099/95. Sem custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

Distribuição. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. . . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000819-83.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DE PAULA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RG SERVICOS E CONSTRUCAO DE LINHA DE TRANSMISSAO EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16653151 - Considerando a manifestação de 

vontade das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo judicial celebrado entre 

as partes, juntado no Id. 16426785. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil e artigo 22, parágrafo único, da Lei 

9.099/95. Sem custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

Distribuição. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. . . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000838-89.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO DOS SANTOS SALES (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO : SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000838-89.2018.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: ROBERIO DOS SANTOS SALES Endereço: Avenida Mato 

Grosso, 175, Centro, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 Nome: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida 

Brasil, 299, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA Endereço: Avenida Mato 

Grosso, 175, Centro, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 Nome: Estado 

Mato Grosso Endereço: RUA LÍBANO, (JD MTE LÍBANO), JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 FINALIDADE: O presente 

expediente tem por finalidade intimação de Vossa Senhoria,para 

responder a ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado 

aos autos do processo. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. Barra do 

Bugres/MT , 29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Maria Ap. 

Ramos Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64261 Nr: 2295-23.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FRANCISCO DA COSTA, VALTER 

FRANCISCO DA COSTA & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos

 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o exequente informa o pagamento 

integral da dívida, manifestando pela extinção pelo pagamento.

2. É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação 

ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924 do CPC).

3. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

4. P.I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82704 Nr: 2352-36.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPO FORTE REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELY DE FÁTIMA MARCONDES, 

FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES, CLENICE APARECIDA 

TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos

 1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que o exequente 

informa o pagamento integral da dívida, manifestando pela extinção pelo 

pagamento.

2. É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação 

ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924 do CPC).

3. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

4. P.I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97201 Nr: 770-30.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO SANTOS FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 

proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Ronivaldo 

Santos Figueiredo.

2. No transcorrer do processo a requerente peticionou informando não 

possuir interesse no prosseguimento da demanda.

3. Verifica-se que o requerido não foi citado. Dessa forma, dispensável 

sua manifestação nos termos do art.485, §4º do CPC.

4. Desta feita, inexistindo interesse de agir do autor no prosseguimento da 

ação, acolho o pedido formulado e, via de consequência, JULGO EXTINTA 

por sentença a presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

5. Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 6. P. I.C.

7. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37863 Nr: 1217-62.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERAÇÃO MINAS FRIO LTDA ME, 

ROBERTO CARLOS DE ARRUDA GUIA, JOSEANI RODRIGUES RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77360 Nr: 3597-19.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAMMA SULAMERICANA COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORESCHI COM. DE ELETR. E HIDRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOSER ANTONIO OLIVETTE 

CAVET - OAB:29.594/PR, VÂNIA REGINA MAMESSO - OAB:27846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70804 Nr: 3812-29.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO AGUIAR COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86238 Nr: 4652-68.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M PEREIRA LIRA TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86238 Nr: 4652-68.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M PEREIRA LIRA TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94702 Nr: 4601-23.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12.410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87360 Nr: 339-30.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M – PRESTADORA DE SERVICOS 

AGRICOLAS LTDA ME, WILLIAN LUCIANO TOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91831 Nr: 2888-13.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, EDMILSON RODRIGUES QUERENDO, EWERTON DE OLIVEIRA 

QUERENDO, SULENI SILVERIO DE OLIVEIRA QUERENDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71106 Nr: 4080-83.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CAPELARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33507 Nr: 271-27.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON A. MAXIMIANO PUBLICIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23458 Nr: 100-75.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUIL MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINY GARCIA DUARTE 

CARVALHO - OAB:MT 6.425-B, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 
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meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71108 Nr: 4082-53.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR JOSE DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85635 Nr: 4168-53.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES BECK ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70964 Nr: 3958-70.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. MASSOLA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000727-76.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. L. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. D. S. (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seu procurador, para que no prazo legal, impugne a 

contestação apresentada nos autos em fls.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39420 Nr: 2773-02.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PAES SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TEOR DA CERTIDÃO ACOSTADO EM FLS. 259.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31817 Nr: 1875-57.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE APARECIDO ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, VANESSA ROCHA 

DE OLIVEIRA - OAB:18714-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, conforme despacho de fls. 

dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74405 Nr: 1766-33.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392, FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14.574/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face Gabriel Camargo Oliveira, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 40-41 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 22/08/2019, às 13h30min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 
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no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29743 Nr: 3154-15.2008.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU VALENTE SANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75506 Nr: 2448-85.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JOSÉ RUGERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88082 Nr: 692-70.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ALMEIDA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MARIA COPETTI - 

OAB:7.187/SC, MARCIA MARIA SMIELEVSKI - OAB:20.937/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89545 Nr: 1519-81.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA LAURINDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91041 Nr: 2441-25.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 

EPP, JEAN EDSON HORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98648 Nr: 1412-03.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DE SÃO JOSE DO RIO 

CLARO - MT, AGROPECUÁRIA CASA DOS MOINHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIA 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:MT/13.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98775 Nr: 1462-29.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2VDCDI, SVBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA FRANCO 

MENDONÇA - OAB:365.576/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18043 Nr: 1800-57.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA PENZO MENEGUZZI, PAULO 

CEZAR AZAMBUJA TERRA, FERRO VELHO AGRICOLA CHAPADÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Vistos.

Compulsando os autos com a devida diligência, observo que até o 

presente momento não houve pagamento e nem foram encontrados bens 

passíveis de constrição judicial, inclusive houve tentativa de bloqueio por 

meio do sistema BacenJud, o qual restou infrutífera (f. 170-171), situação 

que ensejou o alargamento do feito.

Contudo, o exequente pugnou novamente pela tentativa de penhora online 

(f. 174), a qual não merece ser acolhida, uma vez que a tentativa de 

bloqueio de valores ocorreu em julho de 2018, consoante f. 170-171, bem 

como o exequente não demonstrou eventual modificação da situação 

econômica da parte executada.

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA 

PENHORA ON LINE. NECESSIDADE DE DEMOSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A realização da penhora é ato de interesse da 

justiça e, não sendo encontrados bens do devedor, admite-se a utilização 

do convênio BACENJUD. 2. Não obstante, sendo a penhora on line 

infrutífera, é possível a realização de nova penhora on line, conquanto 

haja, junto a pedido, demonstração de novas provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado. 3. Recurso desprovido. 

Decisão mantida. (TJ-RR - AgReg: 0000120013909, Relator: Des. 

EUCLYDES CALIL FILHO, Data de Publicação: DJe 30/04/2013)

Assim, intime-se a exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, indicar 

bens passível de penhora em nome do executado, sob pena de extinção 

por abandono.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101332 Nr: 2665-26.2018.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA SUELI CAVALLARI GOMES, CARLOS 

APARECIDO CAVALLARI, JOSÉ OTAVIO CAVALLARI, MARIA TERESA 

CAVALARI DOS SANTOS, MAURO CAVALLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO CAVALLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONCEDENDO o ALVARÁ 

JUDICIAL para que ANTÔNIA SUELI CAVALLARI GOMES, levante os 

valores existente na conta do FGTS e PIS/PASEP junto a Caixa Econômica, 

em nome de Antônio Cavallari, falecido em 16/04/1991.Sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que se trata de procedimento de jurisdição 

voluntária.Após cumprida a determinação, certificado o trânsito em 

julgado, promova-se o arquivamento destes autos, realizando a escrivania 

as anotações e a baixa de estilo.P.RI.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 05 de 

novembro de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39884 Nr: 140-81.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMAS ANSELMO CONSTANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em faca do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS.

Às f. 179-180 o executado efetuou o depósito de R$ 1.474,46 e 

R$15.417,67.

Manifestação da exequente às f. 181-183, requerendo a transferência 

dos valores na conta informada.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Considerando que houve o adimplemento da obrigação, consoante se vê 

às f. 179-180, a extinção do feito é medida que se impõe.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta 

nos autos, o executado satisfez a obrigação.

Expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente, conforme 

requerido.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20611 Nr: 916-91.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.M. FIRMINO -ME, ADELSON FIRMINO, SELMA 

MARIA FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDI FIGUEREDO BRIDI - OAB:, 

LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2.619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI 

- OAB:9.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro o pedido de 

expedição de ofício à Receita Federal.Com isso, intime-se o exequente 

para, no prazo de cinco dias indicar bens passíveis de penhora em nome 

da parte requerida, sob pena de extinção e arquivamento.Após, voltem 

conclusos para deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71505 Nr: 120-85.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VITOR SOUZA PEREIRA, ADRIANO 

VITOR SOUZA PEREIRA 011.262.941-52

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto ao pedido de constrição de veículo pelo sistema RENAJUD feito 

pela parte exequente nos presentes autos, importante consignar que o 
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RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de um bloqueio no 

cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém não serve a 

realização de penhora, pois em caso de bens móveis a penhora deve ser 

concreta e não simplesmente no sistema, devendo o credor indicar o local 

em que se encontram os veículos.

Sendo assim, indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome do 

executado. Com isso, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias 

indicar bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65588 Nr: 3615-11.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ZANELA, ROSANI ZANELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ZANELA - 

OAB:6.744/MT, FABIO ZANELA - OAB:6744

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte executada, através dos 

patronos constituídos, para manifestar o que entender de direito em quinze 

dias, face o cálculo acostado em. fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87129 Nr: 240-60.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTÔNIO BALDISERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 Autos n° 240-60.2017.811.0050 (Código 87129)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Manoel Antônio Baldiserra

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face Manoel Antônio Baldiserra, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 111-113 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária da acusada, designo 

audiência de instrução para o dia 22/08/19, às 17h30min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogada a 

acusada.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 8 de novembro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98657 Nr: 1415-55.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FERNANDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.[...] É o relato necessário. Fundamento e Decido.Preliminarmente, 

soa contraditória a informação de que o reeducando possui bom 

comportamento carcerário, logo em seguida à informação de que ele foi 

transferido para ergástulo em outra Comarca, de forma excepcional, sob o 

argumento dele ser de alta periculosidade, além de exercer liderança em 

facção criminosa perante a população carcerária local (f. 98 e 99).Diante 

dessa constatação, expeça-se ofício ao Diretor da Cadeia Pública para 

que informe, de forma concreta, acerca do comportamento carcerário do 

reeducando, consignando se houve alguma notícia de falta grave por ele 

cometida e/ou instauração de procedimento administrativo (ou disciplinar), 

encaminhando-se cópia a estes autos, se o caso. Consigne-se no ofício o 

prazo de 05 (cinco) dias para resposta pelo Diretor da Cadeia Pública 

local.Por outro lado, em que pese a irresignação defensiva, verifica-se 

que razão assiste ao órgão ministerial (f. 100) para retificação da fração 

para progressão de regime correlata à condenação do reeducando pelo 

crime hediondo, uma vez que houve o reconhecimento da reincidência 

específica no título judicial, conforme consta às f. 16-18.Portanto, acolho o 

parecer ministerial de f. 100, para determinar a elaboração de novo cálculo 

de pena, fazendo constar os montantes de penas corretos, além da 

fração de 3/5 (três quintos) para progressão quanto à pena reltada na 

guia de f. 03.Após, intimem-se as partes sobre o cálculo para, querendo, 

apresentarem impugnação ao cálculo de pena, sob pena de concordância 

tácita.Com a manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para deliberações.Sem prejuízo, cumpra-se a 

determinação contida no último parágrafo da decisão de f. 

101.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90375 Nr: 2022-05.2017.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ANTONIO RICARDO 

GIACOMET, FERNANDO LUIS GIACOMET, MÁRIO VICENTE SPONCHIADO, 

SILVIA FERNANDA GIACOMET, ESPÓLIO DE IVONE LÚCIA GIACOMET, 

LUIS CARLOS LORO, CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA, ANDREIA CERVO 

STEFANELLO, MARCELA MICHEL STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25009, EWERTON SOLER CONSALTER - 

OAB:24858/PR

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência a 

Magistrada Titular da Vara estará afastada para tratamento de saúde, 

redesigno a solenidade para o dia ___13___/___02____/__2019_____, às 

___13___h__30___min.

Justifico o agendamento da audiência para data longínqua em razão do 

disposto do art. 1.342, § 3º da CNGC, o qual dispõe que o substituto legal 

despachará somente em casos urgentes, o que não é o caso do presente 

feito.

 Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100966 Nr: 3235-95.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 

MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GONZAGA 

FERNANDES - OAB:108.581/MG

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência a 

Magistrada Titular da Vara estará afastada para tratamento de saúde, 
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redesigno a solenidade para o dia ___03___/___09____/__2019_____, às 

___14___h__10___min.

Justifico o agendamento da audiência para data longínqua em razão do 

disposto do art. 1.342, § 3º da CNGC, o qual dispõe que o substituto legal 

despachará somente em casos urgentes, o que não é o caso do presente 

feito.

 Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 102119 Nr: 4701-93.2015.403.6002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE MATO GROSSO DO 

SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITORINO GONÇALVES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência a 

Magistrada Titular da Vara estará afastada para tratamento de saúde, 

redesigno a solenidade para o dia ___03___/___09____/__2019_____, às 

___14___h__30___min.

Justifico o agendamento da audiência para data longínqua em razão do 

disposto do art. 1.342, § 3º da CNGC, o qual dispõe que o substituto legal 

despachará somente em casos urgentes, o que não é o caso do presente 

feito.

 Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79987 Nr: 784-82.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO FEITOSA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência a 

Magistrada Titular da Vara estará afastada para tratamento de saúde, 

redesigno a solenidade para o dia ___03___/___09____/__2019_____, às 

___14___h__40___min.

Justifico o agendamento da audiência para data longínqua em razão do 

disposto do art. 1.342, § 3º da CNGC, o qual dispõe que o substituto legal 

despachará somente em casos urgentes, o que não é o caso do presente 

feito.

 Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82714 Nr: 2362-80.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO, TAMIRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência a 

Magistrada Titular da Vara estará afastada para tratamento de saúde, 

redesigno a solenidade para o dia ___03___/___09____/__2019_____, às 

___14___h__50___min.

Justifico o agendamento da audiência para data longínqua em razão do 

disposto do art. 1.342, § 3º da CNGC, o qual dispõe que o substituto legal 

despachará somente em casos urgentes, o que não é o caso do presente 

feito.

 Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000243-95.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE OUTO MATOS WANJURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000243-95.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 10 (dez) dias, e a Executada devidamente intimada para efetuar 

o pagamento do valor remanescente, quedou-se inerte. Nos termos do 

provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte 

autora, dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 29 de 

Novembro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115161 Nr: 4767-86.2016.811.0051

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Poliana Ferreira Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFFANE D PAULA GOMES DOS 

SANTOS - OAB:19044/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

julgo totalmente procedentes os pedidos aduzidos pelas Requerentes, 

para determinar a RETIFICAÇÃO do Registro de Nascimento da Requerente 

de forma a substituir o nome Maria Poliana Ferreira Mota por Carlos Polian 

Ferreira Mota, bem como a alteração do sexo feminino por masculino.Sem 

prejuízo, OFICIE-SE ao 2º Serviço Notarial e Registral Nesken a fim de que 

proceda à correção do nome da Requerente junto aos protestos lançados 

em seu desfavor. Com o expediente, remeta-se cópia da presente 

decisão.Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o competente 

mandado ao Cartório de Registro Civil desta Comarca, determinando que 

envie a este Juízo, sem custas, face à gratuidade da Justiça, a Certidão 

de Nascimento retificada.Após o recebimento da nova Certidão, INTIME-SE 

a Requerente para que a retire em Cartório, mediante recibo nos 

autos.Dada a gratuidade, sem custas. Cumpridas todas as determinações, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C.Campo Verde/MT, 

28 de novembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95262 Nr: 2438-38.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrovenci - Comércio, Importação, Exportação e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peninsula Fertilizantes, Octante Securitizadora 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 Autos nº 2438-38.2015.811.0051 - 95262

Monitória

Sentença.

Vistos etc.

Agrovenci – Comércio, Importação, Exportação Ltda., pessoa jurídica 

devidamente qualificada, ajuizou a presente ação monitória em face de 

Octante Securitizadora S/A, igualmente qualificada.

As Partes compareceram aos autos e apresentaram acordo, requerendo 

sua homologação, assim como a extinção do feito.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, 

III, b, do Novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito.

Custas e honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115966 Nr: 5152-34.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA ALVES MARQUES PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - 

OAB:17809/O

 Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

A ausência do Exequente impede o prosseguimento do feito, 

especialmente se considerado que, sem sua participação ativa, não se 

pode confirmar a manutenção da mora.

Assim sendo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

Decorrido o prazo de cinco anos, contado a partir do término do lapso de 

suspensão, INTIME-SE o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da 

mesma lei.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131687 Nr: 6693-68.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Conceição Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6693-68.2017.811.0051 - 131687

Ação de Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, pessoa jurídica 

devidamente qualificada, ajuizou a presente ação de busca e apreensão 

em face de Marta Conceição Ferreira, igualmente qualificada, visando à 

realização da garantia.

O pedido liminar foi deferido.

 Citado, a Requerida deixou de apresentar resposta.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista a ausência de resposta por parte da Requerida, aplicáveis 

os efeitos da revelia, inclusive o julgamento antecipado, na forma do art. 

355, II, do NCPC.

Isso posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente 

procedentes os pedidos aduzidos pelo Requerente, apenas para 

confirmar a liminar já deferida, eis que a consolidação da posse e da 

propriedade do bem no patrimônio do credor ocorre de pleno direito.

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, esses arbitrados em R$ 3.383,38, nos termos do art. 85, § 

8º, do NCPC, combinado com o item 13.1 da Tabelas IX da Resolução 

96/2007 da OAB/MT, só reduzidos à metade em face da abreviação do 

feito em função do julgamento imediato.

Sem prejuízo, DETERMINO a baixa da restrição que recaiu sobre o veículo.

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127337 Nr: 4442-77.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Indusval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Camargo Pupin, José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Teixeira Pinho Ribeiro - 

OAB:OAB/SP 200.577, MAURO CARAMICO - OAB:948A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Requerente para que diga a respeito da pertinência de 

devolução da presente missiva ante o acordo firmado pelas Partes nos 

autos principais.

Em havendo concordância, DEVOLVA-SE, com as homenagens deste 

Juízo.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99884 Nr: 4000-82.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arno Schlosser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Ação Civil Pública

Decisão.

Vistos etc.

ABRA-SE vistas dos autos ao Assistente Litisconsorcial para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se aos autos a respeito da 

contestação ofertada pelo Requerido.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.
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Campo Verde/MT, 23 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133033 Nr: 7430-71.2017.811.0051

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Ibura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tree-Bio Soluções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7430-71.2017.811.0051 - 133033

Produção Antecipada de Prova

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido feito pelo Sr. Perito para determinar a pronta 

transferência da remuneração referente aos honorários periciais à conta 

corrente informada.

Para tanto, EXPEÇA-SE o competente alvará.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão inicial, INTIMEM-SE as 

Partes, por meio de seus Procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, seus Assistentes Técnicos juntem seus pareceres respectivos (art. 

477 do NCPC).

Em seguida, MANTENHAM-SE os autos em cartório, durante 01 (um) mês, 

para extração de cópias e de certidões por eventuais interessados.

Ao final do prazo, ENTREGUEM-SE os autos à Requerente, dando-se as 

baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 155854 Nr: 6822-39.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanis Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impugnação ao Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE as Recuperandas, na 

pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprovem o 

preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119297 Nr: 848-55.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirley Lopes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso Posto, JULGO improcedente a presente impugnação à execução.Por 

consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Exequente à p. 

106. Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de 

pagamento de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.Sem prejuízo, DETERMINO que o Executado implante, de imediato, o 

benefício concedido, nos exatos termos da sentença, sob pena das 

medidas coercitivas cabíveis.Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 22 de novembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 155889 Nr: 6834-53.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo da Silva da Natividade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9424/O, Marcelle Domingues Tinoco Saad - 

OAB:9913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92049 Nr: 1348-92.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo de Araújo Malaquias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, Jayme 

Ferreira da Fonseca Neto - OAB:270.628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1348-92.2015.811.0051 - 92049

Busca e Apreensão

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Itapeva VII 

Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não 

Padronizados em face de Diogo de Araújo Malaquias, ambos devidamente 

qualificados.

A parte autora, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, 

quedou-se inerte.

É o breve relatório. Decido.

É de trivial conhecimento que a inércia do autor em dar prosseguimento ao 

feito pode gerar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde 

que, pessoalmente intimado, o mesmo dê continuidade à sua omissão.

Assim ocorre mesmo com a proibição velada do Novo Código de Processo 

Civil, no sentido de impedir a extinção do feito por abandono do autor sem 

pedido expresso do réu (art. 485, § 3º, do NCPC). É que, no caso dos 

autos, o Requerido ainda não foi citado, de forma que não se pode 

presumir eventual interesse seu no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido:

“Ao juiz é lícito declarar ex officio a extinção do processo, sem julgamento 

de mérito, por abandono do autor quando o réu ainda não tenha sido 

citado.” (STJ, Resp 983.550, 1ª Turma)

No mais, conforme se nota da correspondência juntada aos autos, 

afirma-se o atendimento à regra da intimação pessoal, prevista no art. 485, 

§ 1º, do NCPC.
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Decido.

Pelo exposto, ante a desídia autoral, apesar de devidamente intimado, 

DECLARO extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100541 Nr: 4188-75.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Godoy da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Galvão Serra e 

Jurgielewicz - OAB:16.815/MS, Bruno Terence Romero R. G. Dias - 

OAB:9.381/MS, Fernanda Silva Ferreira - OAB:19770/MT, Ivo Marcelo 

Spínola da Rosa - OAB:13.731 OAB/MT, Julio Sergio Greguer 

Fernandes - OAB:11.540/MS

 Autos n° 6243-28.2017.811.0051 - 130836

Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a anulação parcial da sentença prolatada, impõe-se a 

continuidade do feito a fim de averiguar a eventual existência de danos 

materiais sofridos pelo Requerente.

Para tanto, a míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO 

como pontos controvertidos: a) a existência de contrato de locação, ainda 

que verbal, válido entre as Partes; b) os danos eventualmente impostos ao 

Requerente; c) o montante da recomposição ou da compensação 

correspondentes.

A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Para tanto, permanecem os encargos processuais inalterados. A toda 

evidência, com certa facilidade o Requerente pode bem comprovar suas 

alegações, de jeito que se mostra desnecessária a inversão.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

janeiro de 2019, às 16:00 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Causídicos, inclusive para que apresentem o rol de 

testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Quanto as Testemunhas arroladas, desde já consigno que caberá às 

próprias Partes intimar e comprovar a intimação das Testemunhas por elas 

arroladas, por meio da juntada da cópia da correspondência de intimação 

e do comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, as 

Partes poderão apresentar suas testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96834 Nr: 2964-05.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Três

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, Daniela Ivo dos Santos - OAB:20489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2964-06.2015.811.0051 – 96834

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124849 Nr: 3285-69.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bizari Transportes Rodoviários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3285-69.2017.811.0051 - 124849

Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão na qual o Requerente, mesmo 

intimado, deixou de promover o recolhimento das custas judiciais.

É o relato do necessário. Decido.

Uma vez que, sem a providência exigida do Requerente, não se pode 

promover o andamento do feito, ainda que por impulso oficial.

A corroborar, conforme se nota da correspondência juntada nos autos, 

afirma-se o atendimento à regra da intimação pessoal, prevista no art. 485, 

§ 1º, do NCPC.

 Neste ponto, é imperioso destacar que, nos termos do artigo 274, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, qualquer mudança de 

endereço deve ser informada nos autos, sob pena de serem 

consideradas válidas as intimações.

 Isto posto, tendo sido atendida a regra do art. 485, § 1º, do NCPC, 

DECLARO extinta a presente ação, na forma do art. 485, III, do diploma 

processual.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas pendentes. Sem 

honorários, já que a Requerida jamais integralizou a lide.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C.

Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118311 Nr: 393-90.2017.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Irna Schneider Marx 

- OAB:6.131-MT

 Autos n° 393-90.2017.811.0051 - 118311

Guarda

Despacho.

Vistos etc.
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No termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 22 de janeiro de 2019, às 14:30 de Mato Grosso, oportunidade 

em que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

INTIME-SE o Ministério Público.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131709 Nr: 6714-44.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6714-44.2017.811.0051 - 131709

Ação de Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Aymoré Crédioto, Financiamento e Investimentos, instituição financeira 

devidamente qualificada, ajuizou a presente ação de busca e apreensão 

em face de Francisco de Oliveira, igualmente qualificado, visando à 

realização da garantia.

O pedido liminar foi deferido.

 Citado, o Requerido deixou de apresentar resposta.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista a ausência de resposta por parte do Requerido, aplicáveis 

os efeitos da revelia, inclusive o julgamento antecipado, na forma do art. 

355, II, do NCPC.

Isso posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente 

procedentes os pedidos aduzidos pelo Requerente, apenas para 

confirmar a liminar já deferida, eis que a consolidação da posse e da 

propriedade do bem no patrimônio do credor ocorre de pleno direito.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, esses arbitrados em R$ 3.383,38, nos termos do art. 85, § 

8º, do NCPC, combinado com o item 13.1 da Tabelas IX da Resolução 

96/2007 da OAB/MT, só reduzidos à metade em face da abreviação do 

feito em função do julgamento imediato.

Sem prejuízo, DETERMINO a baixa da restrição que recaiu sobre o veículo.

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124703 Nr: 3217-22.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Freitas e Turim Ltada-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3217-22.2017.811.0051 - 124703

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Procurador do Requerente, impossível coadunar 

com o expediente pretendido.

Com efeito, ainda que tenha sido exitosa a apreensão do bem, a Requerida 

não foi citada, de jeito que não há que se falar em escoamento do prazo 

para purgação da mora ou de resposta.

Isto posto, EXPEÇA-SE o necessário à citação da Requerida.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128163 Nr: 4822-03.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enir Carlos dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4822-03.2017.811.0051 - 128163

Monitória

Sentença.

Vistos etc.

Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda., pessoa jurídica devidamente qualificada, 

ajuizou a presente ação monitória em face de Enir Carlos dos Santos - ME, 

igualmente qualificado.

As Partes compareceram aos autos e apresentaram acordo, requerendo 

sua homologação, assim como a extinção do feito.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, 

III, b, do Novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito.

Custas e honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 21 de novembro de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141837 Nr: 1196-39.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adama Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselito Barrachi Marzinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

 Decisão.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação pessoal do Executado, EXPEÇA-SE novo 

mandado citatório, observando-se as advertências consignadas na 

decisão inicial.

Caso o Sr. Oficial de Justiça, mesmo diligenciando por duas vezes ao 

domicílio do Executado, não consiga encontrá-lo, e caso tenha indícios de 

que tenta ocultar-se – os quais deverão ser explicitados na certidão –, 

deverá proceder nos termos do art. 252 do NCPC, intimando-se a um 

familiar ou na falta desse qualquer outra pessoa ali residente que, no dia 

seguinte, voltará para efetuar a citação do Executado no horário em que 

especificar.

Após, CUMPRA-SE observando as determinações da decisão anterior.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de novembro de 2018.
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André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138715 Nr: 10175-24.2017.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10175-24.2017.811.0051 - 138715

Guarda

Decisão.

Vistos etc.

Antes de apreciar o pedido de nomeação de advogado dativo, ABRA-SE 

vista dos autos ao ilustre Promotor de Justiça, para que aponha seu 

parecer no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133519 Nr: 7633-33.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Germano Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO procedente a concessão da aposentadoria por invalidez, 

condenando o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, incluindo 

décimo-terceiro salário, a partir da data do primeiro requerimento 

administrativo, na data de 18 de abril de 2017. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma única vez, às quais incidirão os índices de 

correção monetária e juros moratórios previstos no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal.DETERMINO ainda, que o Requerido implante, em trinta dias 

a partir da publicação desta sentença, o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, com renda mensal inicial de 100% do salário 

de benefício, com renda mínima de 1 salário mínimo (art. 2º, VI, da Lei 

8.213/91). Oficie-se ao posto do INSS em Cuiabá/MT, por meio da 

APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta sentença, acompanhada 

dos seguintes documentos da parte Autora: CPF, Carteira de Identidade e, 

também com o seu endereço, como recomendado no Ofício Circular nº 

482/2005 – CGJ/DJA. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações em atraso 

(Súmula 111/STJ). P.I.C. Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138998 Nr: 10350-18.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abilio Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10350-18.2017.811.0051 - 138998

Previdenciário

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária, na qual, antes mesmo do recebimento da 

inicial, determinou-se que o Requerente emendasse a inicial, comprovando 

nos autos o prévio requerimento administrativo, para configuração de seu 

interesse de agir.

Devidamente intimado a dar prosseguimento ao feito, o Requerente 

quedou-se inerte.

É o breve relatório. Fundamento.

De início, destaca-se a obrigação de a Parte informar eventual mudança 

de endereço, sob pena de conferir validada a comunicação encaminhada 

àquele previamente indicado nos autos. Veja:

“Art. 274. (…)

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

Portanto, a inércia do Requerente em manifestar-se aos autos, 

comprovando o prévio requerimento administrativo, dá causa para a 

extinção do feito por abandono.

Decido.

Isso posto, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, III, do NCPC.

Sem custas, e sem honorários, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

distribuição.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121123 Nr: 1700-79.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Pereira de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1700-79.2017.811.0051 – 121123

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106174 Nr: 1247-21.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Alberto de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 Autos n° 1247-21.2016.811.0051 – 106174

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.
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INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108463 Nr: 1976-47.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Alice Wasniewski Verus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1976-47.2016.811.0051 – 108463

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113666 Nr: 4188-41.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4188-41.2016.811.0051 - 113666

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Exequente com os cálculos 

apresentados pelo Executado, HOMOLOGO os cálculos de p. 102 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137195 Nr: 9406-16.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alice Rossato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9406-16.2017.811.0051 – 137195

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128687 Nr: 5056-82.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lurdes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5056-82.2017.811.0051 – 128687

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144352 Nr: 2419-27.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudir Alberto Duranti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2419-27.2018.811.0051 - 144352

previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da sentença ou da decisão, nem à impugnação de sua 

fundamentação. Bem ao contrário, cabem os referidos embargos apenas 

quando diante de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso dos autos, como razão dos declaratórios, o Embargante alegou 

omissão no despacho saneador, quando teria deixado de se pronunciar 

quanto ao pedido de utilização de prova emprestada.

No entanto, ao contrário do alegado pelo Embargante, não se observa na 

decisão embargada qualquer omissão a ser sanada.

Isso porque, quando da análise do pedido antecipatório, consignou-se a 

ausência da comprovação da condição de segurado especial do 

Requerente no período alegado.

Para tanto, ressaltou-se que, na p. 106, consta decisão administrativa que 
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julgou ineficaz a justificação do Requerente, ou seja, a Autarquia Ré já 

decidiu pela ineficácia da prova oral produzida, a qual o Requerente 

pleiteia a utilização como prova emprestada.

Dessa forma, entende-se que há fundamentada dúvida sobre a eficácia 

da prova oral já produzida como comprovação da alegada condição de 

segurado especial do Requerente.

Não obstante, consignou-se pela produção de nova prova oral como meio 

de se sanar os pontos controvertidos definidos no despacho saneador.

Diante de todo o exposto, percebe-se a ausência de qualquer contradição, 

erro ou omissão na decisão embargada.

Decido.

Isso posto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo 

Embargante.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135537 Nr: 8557-44.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VASN, HMNR, Dulcilene Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenilton Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 Autos n° 8557-44.2017.811.0051 - 135537

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Embora o Executado tenha alegado pagamento integral da obrigação 

alimentícia, nota-se que, em verdade, ainda resta inadimplido o equivalente 

a R$ 4.846,38.

 Assim, ao contrário do afirmado, o pagamento não foi integral, de modo 

que, por si só, não pode autorizar a revogação da medida de coerção 

pessoal.

Decido.

Pelo exposto, MANTENHO incólume a ordem de prisão do Executado.

Isto posto, CUMPRA-SE integralmente a última decisão.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111837 Nr: 3276-44.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDES LOBO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Transportadora 

Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO AMORIM CÔRTES - 

OAB:312847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:71.140-SP, ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, JULIANA FALCI MENDES - 

OAB:223768, MÁRIO CÉSAR CREMA - OAB:3.872-MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056

 Autos n° 3276-44.2016.811.0051 - 111837

Embargos de Terceiros

 Despacho.

Vistos etc.

Com razão o Embargante, a restrição lançada junto ao Sistema Renajud 

impede a circulação do veículo.

Isto posto, PROCEDA-SE à baixa que recaiu sob o veículo da Requerente.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a última decisão.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108833 Nr: 2050-04.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Bremm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE , no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca 

do § 3º do mesmo artigo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15003 Nr: 929-87.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugênio Prati, Soneide Macarini Prati, Antonio 

Carlos Prati, Carlos Eugênio Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SONEIDE MACARINI PRATI, Cpf: 

29733928968, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

CARLOS EUGÊNIO PRATI, Cpf: 02030898120, Rg: 1722580-9, Filiação: 

Eugênio Prati e Soneide Macarini Prati, data de nascimento: 29/12/1986, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), agricultor, Telefone (66) 

9975-9255 e atualmente em local incerto e não sabido ANTONIO CARLOS 

PRATI, Cpf: 95645985168, Rg: 1330375-9, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: EXMO. DR. JUIZ DE DIREITO DA ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CAMPO VERDE-MT Diz MOSAIC FERTILIZANTES DO 

BRASIL S.A., antiga denominação de Cargill Fertilizantes S.A, estabelecida 

à av. Morumbi, 8.234, em São Paulo, capital, cnpj nº 61.156.501/0001-56, 

conforme atos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, por 

seus procuradores infra assinados, inscritos na OAB MT 101, 905-A, 

8180, 8431 e 9139, com escritório no endereço abaixo, onde recebem 

intimações e notificações, vem, mui respeitosamente, perante V. Exª 

propor, como de fato propõe, com fulcro nos art. 585, II, do CPC 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA contra EUGÊNIO PRATI, brasileiro, 

casado, agricultora, cpf. 297.339.289-68, residente e domiciliado à Rua 

São Salvador, 624, centro, Campo Verde/MT, podendo ser encontrado na 

Fazenda Campo Alegre, situado no km. 362 da Rodovia BR 070, em Campo 

Verde, neste Estado, ante as razões a que passa expor: A Exequente é 

credora da quantia liquida, certa e exigível de R$ 114.451,07 (cento e 

quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sete centavos), 

representada pelo Instrumento Particular de Novação e Confissão de 

Dívida com garantia pignoratícia, firmado em 29.03.2005, vencimento para 

27.07.2005, referente à venda de mercadorias, conforme contrato e 

documentos fiscais anexos. Em 06.05.2005, o devedor amortizou o valor 
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de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), restando, portanto, o valor de 

R$ 67.451,077 (sessenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e um reais e 

sete centavos), que não foi pago. De conformidade com o art. 614 do CPC, 

com as alterações das leis nº 8.950 a 8.953/94, fica assim demonstrada a 

dívida, com aplicação de juros legais e atualização pelo INPC: Débito R$ 

114.451,07 Pagamento parcial R$ 47.000,00 (-) Desconto ref. pgº parcial 

R$ 3.854,00 (-) Saldo R$ 63.597,07 Saldo R$ 63.597,07 Atualização pelo 

INPC/IBGE R$ 65.255,65 Juros de mora 12% a.a. R$ 4.567,89 Multa 

contratual R$ 6.982,35 Valor devido R$ 76.805,89 Após, todas as 

tentativas de receber o crédito foram infrutíferas, não restando alternativa 

senão a propositura desta. Diante do exposto, requer a V. Exª digne-se 

determinar a citação o Executado, através de mandado, para que, no 

prazo de 24 horas pague a importância de R$ 76.805,89 (setenta e seis 

mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e nova centavos), atualizada até 

31.3.06, mais, custas processuais e demais cominações legais e 

contratuais, inclusive honorários de 20% do valor da causa, tudo corrigido 

monetariamente, ou, em igual prazo sejam penhorados bens livres e 

suficientes para garantir a execução, prosseguindo-se o feito até 

satisfação integral do crédito da Exequente. Caso o Oficial de Justiça não 

encontre o Executado, requer a V. Exª digne-se determinar que, pelo 

mesmo mandado, arreste bens para garantia da execução, nos termos 

dos arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil, registrando ao arresto na 

respectiva matrícula, se for o caso. Caso seja necessário, requer sejam 

concedidas ao Sr. Oficial de Justiça às prerrogativas do art. 172 e 

parágrafos do Código de Processo Civil.Dá-se à causa o valor de R$ 

76.806,00, para os devidos efeitos legais. Pede deferimento.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 76.806,00 - Valor 

Atualizado: R$ 76.806,00 - Valor Honorários: R$ 0,00

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n °  9 2 9 - 8 7 . 2 0 0 6 . 8 1 1 . 0 0 5 1  - 

15003ExecuçãoDecisão.Vistos etc.A fim de bem prestigiar a citação 

pessoal dos Herdeiros, DETERMINO que se solicitem informações pelos 

Sistemas Siel e Infojud, acerca de seu endereço.Em sendo o caso, 

EXPEÇA-SE o necessário à citação, observando-se as advertências 

consignadas na decisão inicial.Do contrário, se ainda assim impossível a 

localização, DETERMINO a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. 

Nessa hipótese, NOMEIO o ilustre Defensor Público como Curador dos 

Requeridos.Após, INTIME-SE a Exequente, por meio de seu Procurador, 

para que requeira que de direito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 22 de maio de 2017.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 28 de novembro de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20876 Nr: 3199-50.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Embracon Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derli Adão Girardon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Rosângela Pereira da Silva - OAB:222.064-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21259 Nr: 3581-43.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLdTHB, GGB, ALCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Helen Godoy da Costa - OAB:10008, 

Joaquim Fábio Mielli Camargo - OAB:2680/MT, Renato Chagas 

Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136236 Nr: 8881-34.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinéia Gomes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

da PARTE REQUERENTE, para que apresente IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

de direito, para prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29323 Nr: 3423-17.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Peças e Caldeiras Ltda, Douglas Aparecido 

Morelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Zandonadi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266/MT

 Através da presente INTIMO a advogada Mariana Caetano Bernardi, 

inscrita na OAB/MT sob o nº. 21013/0, para proceder à devolução destes 

autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96675 Nr: 2923-38.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCSdA, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Hayanni de Melo 

Martins - OAB:20016 - O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE EXEQUENTE, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca da juntada do Parecer Ministerial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143789 Nr: 2135-19.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Giannetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Ariones Pimpinati Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CAROLINA RODRIGUES 

- OAB:354209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 
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manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15107 Nr: 1035-49.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Vicente Mesquita 

Char - OAB:16243-A, Milena Piragine - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente a fim de colher 

manifestação acerca da juntada de informações de fls. 272/276, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias requeira o que entender de direito, ou, se for o 

caso, indique outros bens passiveis de penhora. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33696 Nr: 243-22.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genir Lorenzetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Giannetta, Rita de Cássia Pinheiro 

Benevides Gianetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, Sonia 

Maria Kai Farias - OAB:8.993A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente na pessoa do seu 

procurador, a fim de colher manifestação acerca da petição dos 

executados conforme fls. 80/88, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74516 Nr: 3513-20.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eclesio Gibson Durante ME, Eclesio Gibson 

Durante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte executada devidamente intimada conforme 

juntada de AR de fls. 57, deixou transcorrer o prazo e nada manifestou 

até a presente data; QUE, INTIMO a parte exequente para que no prazo de 

05 (cinco) dias requeira o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17347 Nr: 3236-14.2006.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, a fim de manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

de fls.223, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78345 Nr: 3206-32.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Braz do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada via DJE nº 

10316, publicado no dia 15/08/2018, deixou transcorrer o prazo e nada 

manifestou até a presente data; QUE, INTIMO a parte exequente na pessoa 

do seu procurador para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74687 Nr: 3686-44.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY APARECIDA CEZARETO 

- OAB:20054/O, MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada via DJE nº 

10317, publicado no dia 16/08/2018, deixou transcorrer o prazo a nada 

manifestou até a presente data; QUE, INTIMO a parte exequente na pessoa 

do seu procurador, para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77871 Nr: 2774-13.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Wilson Caetano e Cia Ltda - ME, Renan 

Wilson Caetano, Edi Wilson Caetano, Sebastião Martins, Alcione Marins 

Borges, Ceolice Maria Minanti Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Garcia Rigolin - 

OAB:OAB/MT 18.067, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu procurador para no prazo 

de 05 (cinco) dias impulsionar o feito, bem como se for o que caso, 

requerer o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29108 Nr: 3196-27.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Ferreira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Pinhatti Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karolaine F. de Freitas - 

OAB:10.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 Certifico e dou fé, que a parte executada devidamente intimada através 

do seu procurador, conforme DJE nº 10316, publicado no dia 15/08/2018, 

deixou transcorrer o prazo e nada manifestou até a presente data; QUE, 

INTIMO a parte exequente na pessoa do seu procurador para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77657 Nr: 2580-13.2013.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Nisesio Ricardo Zandonadi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caramuru Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada via DJE nº 

10317, publicado no dia 16/08/2018, deixou transcorrer o prazo a nada 

manifestou até a presente data; QUE, INTIMO a parte exequente na pessoa 

do seu procurador, para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70653 Nr: 3530-90.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luis Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 4907B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC), conforme extrato do Bacenjud juntado à 

fl. 281.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71111 Nr: 110-43.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Norton de Oliveira & Cia Ltda EPP, Sonia 

Maria de Andrade de Oliveira, Sérgio Norton de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada via DJE nº 

10337, publicado no dia 13/09/2018, deixou transcorrer o prazo e nada 

manifestou até a presente data; QUE, INTIMO a parte exequente na pessoa 

do seu procurador para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31813 Nr: 1927-16.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabrina Três

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada via DJE nº 

10358, publicado no dia 16/10/2018, deixou transcorrer o prazo e nada 

manifestou até a presente data; QUE, INTIMO a parte exequente na pessoa 

do seu procurador para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33334 Nr: 3453-18.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Agroindustrial Ltda, Alisson 

Henrique Mezzomo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Certifico e dou fé que, a parte executada ALISSON HENRIQUE MEZZOMO 

devidamente intimada conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 

177, através da Carta Precatória devolvida devidamente cumprida, deixou 

transcorrer o prazo e nada manifestou até a presente data; QUE, INTIMO a 

parte exequente na pessoa do seu procurador para que no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22662 Nr: 633-94.2008.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Newton Borges de Morais Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367-MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada via DJE nº 

10349, publicado no dia 02/10/2018, deixou transcorrer o prazo e nada 

manifestou até a presente data; QUE, INTIMO a parte exequente na pessoa 

do seu procurador para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20055 Nr: 2362-92.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada conforme 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 122, deixou transcorrer o prazo 

não pagou e não embargou a presente execução nesta serventia; QUE, 

INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu procurador para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35035 Nr: 1575-24.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elesandra Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada conforme 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 66, deixou decorrer o prazo não 

pagou e não embargou a presente execução. QUE, INTIMO a parte 

exequente, na pessoa do seu procurador, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32232 Nr: 2347-21.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luis Antonio, Eduardo Desidério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jader Aurélio Bergamasco
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:PR/40.321, Fabio Luis Antonio - OAB:PR/31.149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada através 

do seu procurador conforme DJE nº 10361, publicado no dia 19/10/2018, 

deixou decorrer o prazo e nada manifestou até a presente data; QUE, 

INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu procurador, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. É o que 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16785 Nr: 2694-93.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela de Souza Correia - 

OAB:10031/MT, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente na pessoa do seu procurador para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsione o feito requerendo o que entender de 

direito, tendo em vista que o prazo de dilação foi decorrido. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31789 Nr: 1902-03.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto, Umberto João Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique João Damo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arcides de David - 

OAB:9821/SC

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu procurador, da penhora 

realizada nos autos, por Termo de Penhora, do seguinte bem imóvel 

descrito à fl. 235: 01 (um) imóvel rural denominado Fazenda “QUEBRA 

LITRO”, situado neste município e Comarca de Campo Verde-MT, 

constante da matrícula nº 142, Livro nº 02, do Cartório do 1º Ofício de RGI 

de Campo Verde - MT, de propriedade do executado Henrique João Damo, 

devendo se manifestar, querendo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137311 Nr: 9457-27.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Cezar Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Nestes termos, AFASTO a prejudicial arguida.Assim, não havendo 

nulidades a declarar e nem irregularidades para sanar, DECLARO saneado 

o processo.FIXO como ponto controvertido a comprovação da atividade 

rural em regime de economia familiar da requerente pelo período exigido 

pela legislação vigente, bem como a existência de início de prova 

material.A fim de elucidar as questões controvertidas, DEFIRO a produção 

de prova ORAL, consubstanciada na inquirição de testemunhas, assim 

como prova DOCUMENTAL, consistente na juntada de novos 

documentos.Por consequência, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de fevereiro de 2019 às 14h00min.ESTABELEÇO 

o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, sob pena 

de preclusão.ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior somente será admitida se comprovada e justificada a 

imprescindibilidade de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos 

distintos. CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se 

para as disposições do art. 455 do NCPC.Se houverem testemunhas 

residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua oitiva. Intime-se 

pessoalmente a parte autora para prestar depoimento pessoal, sob pena 

de confissão, consignando-se as advertências legais.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Campo Verde, 06 de novembro de 2018.André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155142 Nr: 6510-63.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Rosalvo Pedroso, Eliton da Silva 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 INTIMAÇÃO da Advogada do réu Dra. Thais Mirely Santos Pedroso para, 

no pazo legal apresentar a Defesa do réu Nestor Rosalvo Pedroso.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-46.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO NORBERTO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do 

Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES PROCESSO n. 

8010223-46.2014.8.11.0051 Valor da causa: R$ 16.046,44 ESPÉCIE: 

[PERDAS E DANOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: RICARDO FERREIRA GARCIA Endereço: Rua 

ARACAJU, 1280, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: 

Nome: GERALDO NORBERTO DE SOUZA Endereço: Rua 06, Quadra 1, 

Lote 34, Bairro: São Miguel, Campo Verde - MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). DESPACHO/DECISÃO: 

DETERMINO QUE SEJA RETIFICADO OS AUTOS PARA CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. DETERMINO AINDA, que o Exequente - Ricardo Ferreira 

Garcia, seja intimado, para que informe o endereço do Executado, no 

prazo de 15(quinze) dias. Aportando o endereço nos autos, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, conforme pedido de ID 10255784. Ficam as partes executadas 

advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 
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certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

14 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões - Juíza de 

Direito VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 23.720,49 (vinte e três mil, 

setecentos e vinte reais e quarenta e nove centavos). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MARIA DIVINA ALVES FEITOSA, digitei. CAMPO VERDE, 29 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000603-27.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MIRANDA STROMBERG (EXECUTADO)

 

Impulsionamento Impulsiono o feito de intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre petição de ID 16568647, pois o 

nome da executada encontra-se errado. Everton Alves de Oliveira Jesus 

Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000397-76.2018.811.0051 Polo Ativo: ANA MARIA LIMA DE ALMEIDA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ANA MARIA 

LIMA DE ALMEIDA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando reativação 

da linha e indenização por dano moral. A requerida em sua defesa suscita 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, alega 

inexistência dos danos morais e regularidade na prestação do serviço, 

requerendo a improcedência da ação e a condenação da autora em 

litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Preliminar A preliminar arguida pela ré, se confunde 

com o mérito e com ele será analisada, motivo pelo qual, rejeito a preliminar 

suscitada. Rejeita-se a preliminar. II - Mérito Verifica-se dos autos que a 

reclamante se insurge de cancelamento da linha celular nº 66-99664-2201 

no dia 22 de janeiro de 2018, ocasião em que entrou em contato com a Ré 

e nada foi resolvido. Assim, informa em sua inicial as faturas pagas e 

contestadas da linha sem a utilização do serviço, requerendo a reativação 

da linha, bem como indenização por danos morais. A reclamada alega em 

sua defesa a inexistência de danos morais, informando a inexistência de 

falha na prestação dos serviços em face da regularidade na contratação, 

requerendo a improcedência da ação. Ocorre, que a reclamada não logrou 

em comprovar os fatos alegados em relação ao cancelamento ou 

suspensão da linha celular do autor. Por outro lado, a sua defesa não 

guarda relação com os argumentos do Autor em sua inicial no tocante a 

suspensão do serviço de telefonia. Assim, entendo que não restou 

comprovado pela Ré a inexistência do cancelamento do celular nº 

66-99664-2201, por meio de relatório de chamada ou qualquer outro 

documento que comprove a prestação continua do serviço. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova conforme autoriza o artigo 6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor em face 

da funcionalidade do serviço de telefonia. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus. Portanto, a reativação da linha nº 

66-99664-2201 de titularidade da parte autora é medida que se impõe. III – 

Dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

entendo que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a sua declaração expressa na defesa afirmando que 

não conseguiu contato com a Autora, porém não comprovou tal alegação, 

demonstrando que houve falha na prestação de seus serviços, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, a Autora necessita dos serviços de 

telefonia funcionando perfeitamente, os quais deveriam ter sido atendidos 

pela Reclamada no momento da solicitação de assistência, já que estava 

pagando as faturas sem a devida prestação dos serviços ofertados pela 

Ré. A titulo de ilustração, cito entendimento jurisprudencial da Egrégia 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1 Recurso Inominado: 

0068252-16.2016.811.0001 Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

Recorrente: MARIO CESAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS Recorrida: CLARO 

S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do 

Julgamento: 16/05/2016 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. BLOQUEIO 

INDEVIDO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. DEMORA EXCESSIVA NO 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INÚMERAS TENTATIVAS DE 

RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu, alegando o Recorrente o 
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bloqueio injustificado de sua linha telefônica, cabia à empresa de telefonia 

comprovar a efetiva disponibilização/utilização do serviço no período 

posterior ao dia 06/09/2016, mister do qual não se desincumbiu. 2. No 

caso concreto, denota-se do comprovante de pagamento colacionado na 

exordial que o consumidor ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 2 adimpliu a fatura correspondente 

ao mês de agosto/2016 na data do vencimento (05/08/2016), bem como é 

possível verificar que a fatura referente ao mês de setembro/2016 

indicava como data de vencimento o dia 15/09/2016, consoante 

colacionado pela Recorrida em sede de defesa. Portanto, não há se falar 

em inadimplência do Recorrente a justificar o bloqueio ocorrido em sua 

linha telefônica. CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade 

Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105. ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 9 No 

mesmo rumo são as lições do Colendo STJ: “PROCESSUAL CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O 

critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do 

valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais 

e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com 

moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades 

de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do 

ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato 

ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” 

encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, 

anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento 

sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação 

civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no 

art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum 

indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, 

consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” 

(STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ 

FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado 

em 16/09/2008, DJe 06/10/2008). Sopesando tais critérios e considerando 

as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta e. 

Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e 

suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em 

enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 10 

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por MARIO CESAR DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE 

PROVIMENTO para o fim de JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados 

na exordial, condenando a empresa Recorrida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a 

partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto 

percentual) ao mês, a partir da citação. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que 

dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95. É como voto. LAMISSE 

RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO – RELATORA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 682521620168110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2017, Publicado no DJE 

18/05/2017). Reconhecida a existência do dano moral, passo a 

quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande dificuldade de 

mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa 

humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter 

trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. III – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra e se constatou que nada disto aconteceu ante as provas juntadas 

aos autos e o direito à informação da sociedade, praticado e exercido pela 

Ré. Porém, a Autora, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua 

pretensão, inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, outro 

caminho não há, senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo 

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 

c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1 - Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por danos morais; 2 - Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que 

não comprovou dolo da parte autora; Torno Definitiva a Liminar 

anteriormente concedida. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

Silva Juiz Leigo Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos 

apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para 

que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado por Juiz Leigo. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT ,22 de novembro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002401-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 12/02/2019, 

às 16:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002403-56.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/02/2019, 

às 09:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-77.2016.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FABRIS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Claudia Orsi Abdul Ahad OAB - SP217477 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que analisando os autos constatei que o Alvará 

expedido em favor da parte ré foi cancelado por inconsistência de dados. 

Certifico que o mencionado alvará foi expedido exatamente com os dados 

fornecidos. Assim, impulsiono o feito, a fim de intimar a parte requerida 

para, no prazo legal, indicar os dados corretos para confecção de novo 

alvará. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002405-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DE ANDRADE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/02/2019, 

às 09:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-57.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE COSTA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001086-57.2017.811.0051 Polo Ativo: LEONICE COSTA DE ABREU Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Cuidam-se de embargos de 

declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, alegando, em suma, 

que a sentença proferida é omissa, em relação à fundamentação quanto a 

relação jurídica entre as partes em face do contrato em anexo aos autos. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem 

finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 

9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à falha na 

prestação do serviço, pois inexiste prova do dano e ausência de 

fundamentação quanto a relação jurídica entre as partes em face do 

contrato em anexo aos autos. Neste passo, a omissão arguida não tem 

nenhuma pertinência, pois o que na verdade busca o embargante é 

adequar a decisão aos seus interesses. Analisando os autos, verifica-se 

que esta juntou em sua defesa contrato celebrado com pessoa distinta a 

lide, ou seja, o contrato em anexo faz referencia a “Antônio Pereira de 

Souza” e a titulo de esclarecimento, trata-se a parte autora de “ Leonice 

Costa Abreu”. Em não havendo obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida a ser sanada, os embargos não merecem acolhimento. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003). Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 27 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 27 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002411-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/02/2019, 

às 13h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-72.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CECILIA SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MALLONE SANSEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-49.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-40.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000531-40.2017.811.0051 Polo Ativo: MANOEL PEREIRA NERES Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MANOEL 

PEREIRA NERES contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva 

suscita preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, 

no mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular 

contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação à condenação. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares suscitadas pela Requerida se confundem com o mérito e com 

ele serão analisadas, motivo pelo qual, afasto as preliminares arguidas. 

Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 
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existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 27 de julho de 2018 Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 27 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002424-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/02/2019, 

às 10h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUBETO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000091-10.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de 

mérito. Após, ocorrendo o trânsito em julgado, na forma do artigo 513, § 

2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do acordo, conforme pedido formulado pela 

parte Exequente. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 28 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-48.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO DA SILVA TOMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSON ALEXANDRE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002344-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE LAYZE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/02/2019, 

às 09h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIVALDO LUCIO DA PAZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000681-84.2018.811.0051 Polo Ativo: CLAUDIVALDO LUCIO DA PAZ 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CLAUDIVALDO 

LUCIO DA PAZ contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva 

suscita preliminar de inépcia da inicial, no mérito, afirma que agiu em seu 

exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar suscitada pela Requerida se confunde com o mérito 

e com ele será analisada, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. 

Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em virtude da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da 

reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e 
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honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,28 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JANICELMA PEREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000706-97.2018.811.0051 Polo Ativo: JANICELMA PEREIRA DA 

CONCEIÇÃO Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JANICELMA 

PEREIRA DA CONCEIÇÃO contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, inépcia da inicial e ausência de consulta extraída junto ao órgão 

competente, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, 

alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a 

regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

possibilidade de fraude, requerendo a improcedência da ação, 

condenação à litigância de má-fé e ao pedido contraposto É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que 

tange as preliminares arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito 

e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares 

suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos 

que a parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que 

é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. Entretanto, a 

parte Ré em sua defesa atribui o fato da existência do débito na 

possibilidade de fraude por terceiro, requerendo neste caso a aplicação 

da excludente de responsabilidade. Pois bem, entendo que neste caso é 

incabível a aplicação da excludente de responsabilidade, pois a parte Ré 

sequer trouxe algum documento do suposto falsário, restando prejudicada 

a tese suscitada, devendo ser responsabilizada em face do ilícito ocorrido 

com o Autor. A reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar que 

o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar 

suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato assinado pelo 

Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. As faturas em anexo aos 

autos pela Ré em sua defesa, estão ilegíveis, não pode ser utilizado como 

prova em desfavor do Autor. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 
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experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação do Autor como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito do Autor se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por este por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, o Autor, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. VI – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000040-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ARLETE BONATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000040-96.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Defiro o 

pedido formulado pelo Exequente por meio da petição de ID 16056309. 

Assim, efetue-se o levantamento do valor depositado no ID 15326768, em 

favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da 

petição de ID 16056309. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 27 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-67.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIONES DALLAPORTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 10000083-67.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A parte 

Exequente informou os dados bancários para transferência do valor 

depositado (ID 16677665). Assim, efetue-se o levantamento do valor 

depositado no ID 9209960, em favor da parte Exequente, em conta 

indicada por ela, nos termos da petição de ID 16677665. Após, 

arquivem-se os autos, conforme determinação de ID 11000682. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 27 de novembro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAUMIR BARBOSA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000690-46.2018.811.0051 Polo Ativo: NAUMIR BARBOSA DE CASTRO 

Polo Passivo: L.A.M FOLINI - ME Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por NAUMIR 

BARBOSA DE CASTRO contra L.A.M FOLINI - ME objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva, 

afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos 

danos morais, juntando áudio e tela sistêmica, entende pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da 

ação, condenação a litigância de má-fé e ao pedido contraposto. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 
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artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da autora de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada não merece acolhimento, pois 

verifica-se que Ré em sua defesa juntou tela sistêmica e áudio do Autor 

confirmando a compra e autorização do uso do CPF ( Id 14204146 - ponto 

de minuto e segundo do áudio – 01’04” a 01’08”) referente aquisição de 

produtos com valores em aberto, comprovando a relação jurídica entre as 

partes. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, 

aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o 

Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. III – Litigância de Má-Fé 

Por fim, a parte reclamada requer a condenação do Autor como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito do Autor se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra e se constatou que nada disto aconteceu ante as provas juntadas 

aos autos e o direito à informação da sociedade, praticado e exercido pela 

Ré. Porém, o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua 

pretensão, inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido 

Contraposto No que tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que 

restou comprovado pela Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há 

de ser deferido o pedido contraposto formulado em sua defesa. Assim, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. V – 

Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor de R$ 712,00 (setecentos e doze reais); 

Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAUMIR BARBOSA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000690-46.2018.811.0051 Polo Ativo: NAUMIR BARBOSA DE CASTRO 

Polo Passivo: L.A.M FOLINI - ME Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por NAUMIR 

BARBOSA DE CASTRO contra L.A.M FOLINI - ME objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva, 

afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos 

danos morais, juntando áudio e tela sistêmica, entende pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da 

ação, condenação a litigância de má-fé e ao pedido contraposto. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 
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provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da autora de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada não merece acolhimento, pois 

verifica-se que Ré em sua defesa juntou tela sistêmica e áudio do Autor 

confirmando a compra e autorização do uso do CPF ( Id 14204146 - ponto 

de minuto e segundo do áudio – 01’04” a 01’08”) referente aquisição de 

produtos com valores em aberto, comprovando a relação jurídica entre as 

partes. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, 

aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o 

Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. III – Litigância de Má-Fé 

Por fim, a parte reclamada requer a condenação do Autor como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito do Autor se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra e se constatou que nada disto aconteceu ante as provas juntadas 

aos autos e o direito à informação da sociedade, praticado e exercido pela 

Ré. Porém, o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua 

pretensão, inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido 

Contraposto No que tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que 

restou comprovado pela Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há 

de ser deferido o pedido contraposto formulado em sua defesa. Assim, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. V – 

Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor de R$ 712,00 (setecentos e doze reais); 

Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010121-58.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

I. PEDRO CARRARO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA CARVALHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de a parte 

autora para no prazo legal, se manifestar da penhora negativa juntada aos 

autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002345-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISIANE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/02/2019, 

às 10h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000048-73.2018.811.0051 Polo Ativo: ANDRESSA SIQUEIRA DOS 

SANTOS Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Cuidam-se de embargos de declaração manejados por TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em 

relação à fundamentação do dano moral. Inicialmente, cumpre ressaltar 

que os embargos declaratórios possuem finalidade específica, 

expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à liça, aduz 

a parte embargante que há omissão quanto à fundamentação do dano, 

pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, a omissão arguida não 

tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade busca o embargante é 

adequar a decisão aos seus interesses. Analisando os autos, extrai-se 

que não restou demonstrado na peça defensiva a relação jurídica entre as 

partes, bem como a utilização do terminal telefônico. Por outro lado, 

verifica-se que o instituo processual utilizado pela Embargante não é a via 

adequada para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente 

sentenciada, ocasião em que não há como acolher a pretensão da 

Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos 

não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000048-73.2018.811.0051 Polo Ativo: ANDRESSA SIQUEIRA DOS 

SANTOS Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Cuidam-se de embargos de declaração manejados por TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em 

relação à fundamentação do dano moral. Inicialmente, cumpre ressaltar 

que os embargos declaratórios possuem finalidade específica, 

expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à liça, aduz 

a parte embargante que há omissão quanto à fundamentação do dano, 

pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, a omissão arguida não 

tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade busca o embargante é 

adequar a decisão aos seus interesses. Analisando os autos, extrai-se 

que não restou demonstrado na peça defensiva a relação jurídica entre as 

partes, bem como a utilização do terminal telefônico. Por outro lado, 

verifica-se que o instituo processual utilizado pela Embargante não é a via 

adequada para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente 

sentenciada, ocasião em que não há como acolher a pretensão da 

Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos 

não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002430-39.2018.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ABADE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEARIA DE MARE (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/02/2019, 

às 13h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002431-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE LUZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/02/2019, 

às 09h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010134-57.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora na pessoa de seu procurador, para no prazo legal, se 

manifestar da penhora negativa acostada aos autos. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000302-46.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

de gratuidade lançado pelo Reclamante, eis que preenchidos os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde–MT, 18 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002432-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE LUZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/02/2019, 

às 09h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MARQUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000162-12.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada 

efetuou o pagamento da condenação, conforme documentos acostados 

aos autos no ID 16186295. A parte Exequente, por sua vez, concordou 

com o para pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 16580831). É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no ID 16186295, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

16580831. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 29 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000277-33.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada 

efetuou o pagamento da condenação, conforme documentos acostados 

aos autos no ID 16428669. A parte Exequente, por sua vez, concordou 

com o para pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 16579360). É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no ID 16428669, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

16579360. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 29 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011284-05.2015.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA RITA DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011284-05.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada 

efetuou o pagamento da condenação, conforme documentos acostados 

aos autos no ID 16060722. A parte Exequente, por sua vez, concordou 

com o para pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 16353153). É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no ID 16060722, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

16353153. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 27 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-51.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE BRITO BULGARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 10000097-51.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada 

efetuou o pagamento da condenação, conforme documentos acostados 

aos autos no ID 10251413. A parte Exequente, por sua vez, concordou 

com o para pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 1677319). É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no ID 10251413, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

16353153. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 27 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-88.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000101-88.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada 

efetuou o pagamento da condenação, conforme documentos acostados 

aos autos no ID 9892217. A parte Exequente, por sua vez, pugnou pelo 

levantamento, o que presume sua anuência com pagamento (ID 

16677685). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no ID 9892217, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

16677685. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 27 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RUBINEA LAURENTINA LECHNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000108-46.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada 

informou o cumprimento da obrigação de fazer e de pagar, conforme 

documentos acostados aos autos no ID 16636411 e 16636412. A parte 

Exequente, por sua vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo 

levantamento (ID 16699945). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado no ID 16636412, em 

favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da 

petição de ID 16699945. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 27 de novembro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-79.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000800-79.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Requerida efetuou o pagamento do valor da condenação, pugnando pela 

extinção do feito (ID 16615290). O Requerente, por sua vez, pede pelo 

levantamento, o que presume a sua anuência com pagamento (ID 

16698127). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no ID 16615290, em favor da parte 

Requerente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

16698127. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 28 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000247-66.2016.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

WEHERBERTY PEREIRA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENTURA ALONSO PIRES OAB - SP132321 (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000247-66.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme 

comprovantes de ID 15681736 e 13681137, este último já liberado em 

favor do credor. O Exequente, por meio da petição de ID 16492573, pede 

pelo levantamento do valor complementar depositado (ID 15681736). É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no ID 15681736, em favor da parte 

Requerente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

16492573. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 28 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000760-97.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSCILA SILVA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000760-97.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Requerida 

efetuou o pagamento da condenação, conforme documentos acostados 

aos autos no ID 16521476. A parte Requerente, por sua vez, concordou 

com o pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 16562171). É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado no ID 16521476, em favor da parte Requerente, em conta 

indicada por ela, nos termos da petição de ID 16562171. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 29 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000547-26.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MIOTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - PR20326 (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO OAB - PR0016640A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR APARECIDO GONCALVES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADOS: DR FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - 

PR20326 E DR. MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO - PR 0016640A, 

para que providenciem o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000406-07.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY TESSARO TUZZI (AUTOR(A))

EDENILSON TUZZI (AUTOR(A))

EDINA CRISTINA TUZZI (AUTOR(A))

SANDRA MARA TUZZI (AUTOR(A))

NADIA PATRICIA BARBOSA (AUTOR(A))

SABRINA TUZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

CAIO CESAR CLAUDINO CAVALCANTE OAB - MT22955-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos a fim de que seja intimado o requerente, através de 

seu patrono, para que se manifeste acerca da contestação apresentada, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000357-63.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO VINISSIOS JAZINSKI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Impulsiono os autos ao requerente para que se 

manifeste nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em 

vista a certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 16543594) em que consta que 

não foi possível dar cumprimento a Busca e Apreensão. Canarana-MT, 29 

de novembro de 2018 ISADORA MARIA DE SOUZA BRITO Técnico 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22725 Nr: 530-85.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Y B Lagasse & CIA LTDA, CELI LAGASSE, 

DELCIO WALDIR LAGASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 530-85.2010.811.0029 (22725)

 Vistos etc.

 Defiro o pedido retro.

 Proceda-se, com a busca pelo sistema RENAJUD para localização de 
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veículos em propriedade da parte executada Y B Lagasse & Cia Ltda, 

CNPJ: 009.314.506/0001-40, sendo esta exitosa, proceda-se com a 

juntada da restrição efetivada, expedindo-se o necessário para devida 

penhora e avaliação dos bens constritos.

 Aguardem-se os autos em gabinete a juntada da resposta da pesquisa 

junto ao sistema RENAJUD.

 Em caso de diligência positiva, intime-se o devedor para que, querendo e 

no prazo de 15 (quinze) dias, oponha embargos.

 Decorrido o prazo, não havendo interposição de embargos, sendo 

certificado, abra-se vista dos autos ao exequente para que se manifeste 

requerendo o que entender de direito.

 Em caso de resposta negativa, intime-se a exequente para que se 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 03 de outubro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000473-69.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. O. (REQUERIDO)

G. O. T. -. E. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão e 

Citação, comparecemos no setor Industrial, dia 13/11/18 às 15h30, com o 

depositário indicado Sr. Paulo, e ali estando, NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A APREENSÃO do veículo MP – Volare, modelo ônibus urbano 

– Placa OBB 6219, em virtude de não ser localizado, segundo o requerido 

o veículo encontra-se em Goiânia, e que o irá o trazer para o município 

dentro de aproximadamente 10 (dez) dias. Nestes termos, devolvo o 

mandado à Secretaria. Canarana/MT, 27 de novembro de 2018. VANIA 

SEVERINO GONZAGA VALCY MARIA DE FREITAS DE SOUZA Oficial de 

Justiça Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000528-20.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. B. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procuradora autor Dra. Roberta Beatriz do Nascimento, 

para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-11.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DICSON DANILLO SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 12 de novembro de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000948-40.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000496-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA DE MOURA LEMES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão e citação, devendo o depósito da diligência ser realizado por 

meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000961-39.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DONIZETE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO PASCHOALATO OAB - SP290203 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PIRES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob a certidão do 

Oficial de Justiça à fl. Retro, ficando ciente de que ficando inerte por mais 

de 30 (trinta) dias, a carta precatória será devolvida, independentemente 
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de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001050-62.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

John Alberto Lehnen (REQUERENTE)

TOBIANO AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Helcio Antonow (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante, ficando ciente de 

que ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87130 Nr: 4248-95.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PEREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 10 

dias, acerca da certidão ref. 34.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73057 Nr: 1558-30.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL KASSYO BRILHANTE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista que o valor depositado pela 

parte requerida (R$ 1.100,00) não corresponde ao valor proposto pelo 

perito nomeado, que é de 20 salários mínimos (hoje estimado em R$ 

19.080,00) impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerida para 

manifestação, depositando o valor correto e remanescente dos honorários 

periciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67959 Nr: 3241-39.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Ribeiro Barros, Glaucia Cristina 

Moura Alt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19.248, Elisabete Augusta de Oliveira - OAB:13.352, FABIO 

MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, HENRIQUE 

CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:16738, Kalynca da Silva Inez de 

Almeida - OAB:OAB/MT. 15.598, NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA 

MELO - OAB:19.677

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a defesa 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento, designada para 

21/2/2019, às 13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88086 Nr: 418-87.2017.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACILIO MARTINS JUNIOR ME, Otacílio 

Martins Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista as cartas de citação 

devolvidas terem sido expedidas nos endereços indicados pelo autor à 

ref. 32, e não havendo nenhum Aviso de Recebimento retornado, mas sim 

correspondências devolvidas, e diante da pluralidade de endereços, 

impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte autora/exequente 

para manifestação, no prazo de 05 dias, indicando qual endereço para 

expedição do mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87324 Nr: 4425-59.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJECOM INCORPORACAO E LOTEAMENTO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 10 

dias, acerca da certidão ref. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82871 Nr: 2376-45.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.REGINALDO ROLDAO-ME, Jose Reginaldo 

Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 10 

dias, acerca da certidão ref. 36.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98072 Nr: 4929-31.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mizael Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE AMORIM DE 

ALMEIDA - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSE 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A
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 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte requerente, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91056 Nr: 1569-88.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: luiz Augusto Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rufino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON CAMPOS MOREIRA - 

OAB:17136/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvano Macedo Galvão - 

OAB:4.699

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação acerca da certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87179 Nr: 4283-55.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Reis Alves Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705/B

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias, acerca da certidão ref. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97833 Nr: 4832-31.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson de Souza Balduino, Jane Soares Barbosa 

Balduino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMANN LIAIS DUTRA PIMENTA, INES 

AMELIA NIGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido de sucessão processual, devendo ser realizada as 

retificações necessárias no sistema Apolo, bem como a emenda à inicial.

II. No demais, cumpram-se as determinações de 22.3.2018, citando-se os 

requeridos no endereço apontado na exordial.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100935 Nr: 6210-22.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM CLIMA BORRACHARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHRARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante do teor do AR de fl. 101, proceda-se a tentativa de citação 

pessoal da parte requerida, por oficial de justiça. Ademais, havendo 

suspeita de ocultação, cumpra-se conforme o disposto no art. 252 do 

Código de Processo Civil.

 II. Caso reste infrutífera a comunicação processual, defiro, desde já, o 

pedido de citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, hipótese em 

que deverão ser estritamente observados os requisitos do art. 257 do 

CPC.

No edital de citação deverão constar as advertências à parte requerida de 

que poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias 

úteis, e de que a não apresentação de contestação importará na aplicação 

da revelia, caso em que será nomeado curador especial para promoção 

de sua defesa (art. 257, IV, CPC/2015).

Acaso a parte requerida não manifeste e/ou apresente defesa no prazo 

assinalado (o que deverá ser certificado), com fulcro nos arts. 72, II, 

parágrafo único, do CPC, nomeio a Defensoria Pública da Comarca como 

curadora especial da parte requerida (citada por edital e revel), a qual 

deverá ser intimada para apresentação de contestação no prazo legal.

III. Após, intime-se a parte autora para que, querendo, apresente réplica.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109931 Nr: 3956-42.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Barreto da Silva, Nestor Rosalvo 

Pedroso Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:, THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - OAB:20873/O

 Vistos etc.

Considerando que o réu e a defesa técnica atestaram a confissão do réu 

quanto aos delitos imputados, desnecessário o interrogatório deprecado 

para a Comarca de Dom Aquino-MT, assim, requisite-se a missiva, 

independente de seu cumprimento.

Desta forma, declaro encerrada a instrução processual e abro vistas ao 

Ministério Público e às partes, para suas alegações finais, no prazo 

sucessivo de 5 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001222-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO FERNANDES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001222-04.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Analisando os documentos juntados aos autos, observa-se 

que a negativa administrativa acostada com a inicial data de 6.12.2016 (há 

quase dois anos do protocolo da demanda), de maneira que não é 

contemporânea à ação, não se prestando, portanto, a demonstrar o 

interesse processual da autora, sobretudo em razão da possibilidade de 

alteração nas condições pessoais da autora para concessão do benefício 

previdenciário. Registro, nesse sentido, que o Supremo Tribunal Federal, 

quando do julgamento do RE 631.240/MG, reconheceu a necessidade de 

prévio requerimento administrativo, a fim de que seja configurado o 

interesse de agir em ação judicial contra o INSS visando a obtenção de 

benefício previdenciário, conforme ementa de acórdão abaixo transcrita. 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 304 de 545



concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas.” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240/MG, relator Ministro 

Roberto Barroso, julgamento em 3/9/2014 – sem grifo no original) II. Dessa 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresente nos autos cópia de indeferimento 

administrativo contemporâneo à presente data, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. III. 

Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001235-03.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO CORREA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001235-03.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Compulsando os autos, mais especificamente o Comunicado 

de Decisão, não se vislumbra, ao menos por ora, que houve resistência 

por parte da requerida em conceder o benefício, uma vez que o pedido 

sequer foi apreciado, na medida em que o autor não cumpriu as 

exigências necessárias à análise do pedido. Ademais, o simples pedido de 

prorrogação do prazo para cumprimento das exigências (ID Num 

16753349), por si só, não demonstra a negativa por parte da requerida, 

pelo contrário, demonstra o não cumprimento das exigências 

(apresentação de documentos) do pedido. Noutro turno, nota-se manifesta 

incorreção no valor da causa, uma vez que conquanto seja postulada a 

concessão de benefício previdenciário, é dada a causa o valor irrisório de 

R$ 5.724,00 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais), que, por óbvio, 

não corresponde à pretensão trazida nos autos. CONCLUSÃO I. Diante do 

exposto, intime a parte autora, por meio de seu advogado, para emendar a 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, sob pena de 

indeferimento para: a) Juntar ao feito negativa do requerimento 

administrativo, devidamente apreciado pela requerida, uma vez que o 

documento de ID Num 16753352, não serve para a finalidade de 

comprovar a resistência alegada. b) Retificar o valor dado a causa, o qual 

deverá corresponder à totalidade da prestação anual, objeto da 

concessão do benefício pretendido (arts. 291 e 292, §2°, do CPC). II. 

Decorrido o prazo sem a comprovação da postulação administrativa, 

certifique-se e tragam os autos conclusos. III. Atendidos os itens 

anteriores, volvam-me conclusos para apreciação do pedido liminar. IV. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 29 de novembro de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000597-67.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRANDINO PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS PROCESSO n. 

1000597-67.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: 

[CONCESSÃO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: BRANDINO PEREIRA 

ROSA Endereço: COMUNIDADE CACHOEIRA RICA, ZONA RURAL, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FINALIDADE: Proceder 

a intimação da parte requerente, por meio de seu advogado(a), via DJE, 

para apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 dias (arts. 

350 e 351 CPC), conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 29 de novembro de 2018. Ivanete Loverde 

Mazocco (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64595 Nr: 616-32.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sulyane de Oliveira Silva Blosfeld/Me, Sulyane de 

Oliveira Silva Blosfeld

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nacimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes pela imprensa 

para no prazo de 15 dias, manifestem se desejam produzir outras provas, 

além das carreadas nos autos, especificando e justificando a 

necessidade em caso positivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41329 Nr: 5-50.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Camargo Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Rubi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Peixoto Botelho - 

OAB:OAB/MT nº 6.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Brandão Correa - 

OAB:OAB/MT 16.113-O

 Certifico que, decorreu o prazo para o advogado do requerente 

manifestar nos autos conforme intimação pela imprensa publicado no dia 

04/9/2018. Assim Impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando- à expedição de documentos para 

intimação pessoal da parte requerente para manifestar interesse no 

prosseguimentos do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67329 Nr: 2775-45.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMALIA PROCOPIO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o à expedição de documentos para 

intimação da parte requerente por Edital, com prazo de 20 dias, para 

manifestar em 05 dias interesse no prosseguimento dos autos, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 1.2016 § 4.º da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67585 Nr: 2998-95.2014.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaur Rodrigues Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o à expedição de documentos para 

intimação da parte requerente por Edital, com prazo de 20 dias, para 

manifestar em 05 dias interesse no prosseguimento dos autos, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 1.2016 § 4.º da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38012 Nr: 430-14.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldivar Ferreira Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto ao Oficio do Cartório de RGI de 

Chapada dos Guimarães, juntado à f. 67.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 108091 Nr: 3207-25.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Campos Dantas, Jessika Carla de 

Almeida Silva, Osvaldo Soares Martins, Carlos Henrique da Conceição, 

Paulo Roberto da Paixão Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O

 I. Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva, bem como de conversão em internação formulado por 

VANDERSON CAMPOS DANTAS, nos termos da fundamentação, com 

fundamento no art. 312 do CPP, vez que presente a necessidade de 

resguardar a garantia da ordem pública.II. Intime-se.III. Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defesa do réu.IV. Sem prejuízo do acima exposto, 

com o devido cumprimento da missiva expedida para a citação da acusada 

Jessika Carla de Almeida Silva, volvam-me os autos conclusos para 

prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.V. Expeça-se o 

necessário.VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65615 Nr: 1455-57.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:PF/MT 1526582

 Vistos, etc.

I. Considerando a ausência das partes, assim como do advogado, 

intime-se pessoalmente a parte autora para que se manifeste no prazo de 

(5) dias, nos termos do artigo 485, §1º.

II. Caso não haja sem manifestação no prazo em epígrafe, volvam-me os 

autos conclusos para prolação de sentença, cujo teor as partes serão 

intimadas.

III. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76209 Nr: 2922-37.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herivelton Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301

 Vistos, etc.

I. Considerando a necessidade da oitiva de testemunhas por precatória, 

desde já designo a audiência para o interrogatório do acusado para o dia 4 

de fevereiro de 2019, às 14h00min.

 II. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102282 Nr: 632-44.2018.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVBDS, LBdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813

 Vistos, etc.

I. Com a oitiva das testemunhas, declaro encerrada a presente Instrução 

Processual.

II. Concedo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para as Alegações Finais, 

inicialmente a parte Requerente e, após, a parte Requerida.

III. Concedo o prazo de 10 (dez) ao advogado da parte requerida, para que 

proceda a juntada de substabelecimento.

IV. Após, com as alegações finais, façam-me conclusos para prolação da 

sentença, cujo teor as partes serão intimadas.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 50865 Nr: 2090-09.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abgail Clarice da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente o requisito de segurada especial da 

Previdência Social da parte autora, julgo improcedente o pedido de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §2°, CPC), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC.Publicada em 

audiência. Registre-se. Os presentes saem intimados.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região independentemente de novo despacho.Transitada em 

julgado, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001221-19.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA PAULINA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001221-19.2018.8.11.0024; 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC. III. No que tange 

ao pedido de tutela de urgência, são necessários para sua concessão, 

conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 1) probabilidade 

do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Com efeito, considerando os elementos de cognição existentes nos 

presentes autos, constata-se que não se faz presente, 'prima facie', a 

probabilidade do direito invocado, pois, in casu, infere-se imprescindível 

que a prova testemunhal complemente a documentação existente nos 

autos no sentido de comprovar o implemento de todos os requisitos legais 

necessários à concessão do benefício almejado. Desta feita, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. IV. Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. V. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes 

do CPC). VI. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC). VII. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001224-71.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TORQUATO LEANDRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001224-71.2018.8.11.0024; 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC15. III. Observe-se 

a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário no neste 

sentido, já que a parte autora se enquadra na hipótese no art. 1.048, I, do 

CPC. IV. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários 

para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes 

requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Com efeito, considerando os elementos de 

cognição existentes nos presentes autos, constata-se que não se faz 

presente, 'prima facie', a probabilidade do direito invocado, pois, in casu, 

infere-se imprescindível que a prova testemunhal complemente a 

documentação existente nos autos no sentido de comprovar o implemento 

de todos os requisitos legais necessários à concessão do benefício 

almejado. Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. V. Tendo 

em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a 

Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, em 

nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 

VI. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 (trinta) 

dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). VII. Contestada a ação, intime-se 

a parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 

350 e 351 CPC). VIII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010011-14.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADEVAL MONTALTO FONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS OAB - MS0012970A 

(ADVOGADO(A))

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010011-14.2011.8.11.0024 EXEQUENTE: ANTONIO 

ADEVAL MONTALTO FONTES EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos 

etc. Antes de analisar o requerimento de id 5580363, intime-se o 

exequente para, em 5 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca do 

que dispõe o art. 3º, §3º da Lei nº 9.099/95, sob pena de extinção. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010750-16.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 21/01/2019, às 16h30min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 29 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA RAIHANHE DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/01/2019, às 13h30min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 29 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010491-84.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGINO DA CONCEICAO PEDRO (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/01/2019, às 13h45min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 29 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000139-84.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES ALVARENGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000139-84.2017.8.11.0024 BENEDITO ALVES ALVARENGA MICHEL 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA Vistos etc. Transcorrido o prazo 

para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro 

figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora 

(artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão 

expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no 

mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora 

online requerida por BENEDITO ALVES ALVARENGA no montante de R$ 

6.272,93, no CNPJ/CPF de MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA, 

sob o nº 13.592.250/0001-00. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, 

na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar 

a respeito, no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010006-79.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NAHY GOMES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010006-79.2017.8.11.0024 NAHY GOMES DE MORAES BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por NAHY GOMES DE MORAES no montante de R$ 4.490,76, no CNPJ/CPF 

de BANCO BRADESCARD S.A, sob o nº 04.184.779/0001-01. Realizado o 

bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-16.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLY FERREIRA DA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000872-16.2018.8.11.0024. REQUERENTE: GRACIELLY FERREIRA DA 

GLORIA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES Afasto a preliminar de inépcia da petição 

inicial ante a ausência de documento indispensável a propositura da ação, 

por não ter a parte autora juntado extrato emitido no balcão dos órgãos 

informativos de devedores, posto que o documento anexado ao id 

15230830, pág. 8 e 9, expedido pela empresa BOA VISTA não possui 

aparência de fraude e o mesmo indica a existência de apenas uma 

restrição em nome da mesma. Outrossim, ao impugnar respectivo 

documento, poderia facilmente a parte requerida ter demonstrado a 

existência de outras restrições, o que não foi feito. Melhor sorte não 

assiste ao requerido quanto ao comprovante de residência juntado pela 

parte autora, visto que no bojo da sua defesa, o próprio requerido informa 

que o endereço constante do seu sistema é o mesmo informado pela 

autora em sua inicial. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. reparação de danos promovida 

por Gracielly Ferreira da Glória em face de Telefônica Brasil S/A. Em 

síntese, aduziu a proponente a existência de restrição em seu nome por 

uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 65,49 

(sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), inscrita em 

12/04/18. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a 

ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida 

referente a serviços de telefonia. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 
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que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresenta documentação suficiente para comprovar a relação com a 

parte, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde 

a relevância, já que não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. 

Nota-se que a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer 

provas da exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez 

que não juntou aos autos contrato, histórico de ligações realizadas e 

extrato das faturas pagas, apenas faturas que não demonstram qualquer 

consumo, bem como telas sistêmicas que, por si só, não se revelam 

suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a 

legitimidade do débito negativado, porquanto se trata de prova unilateral. A 

respeito do assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos do sistema 

digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da 

contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e 

sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por 

isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como 

impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços 

de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte 

sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a 

efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, 

entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a 

Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da 

extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas 

circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral 

sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura 

in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 

638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 

06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais da proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Devemos 

levar em conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório deve tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento,as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir a 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ) – 12/04/18. RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 65,49 (sessenta e cinco reais e 

quarenta e nove centavos), inscrito em 12/04/18, discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO a 

gratuidade da justiça. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000898-14.2018.8.11.0024. REQUERENTE: GILBERTO DIAS DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINAR Afasto a preliminar de inépcia da petição 

inicial ante a ausência de documento indispensável a propositura da ação, 

qual seja o comprovante de residência em nome próprio, visto que no bojo 

da sua defesa, o próprio requerido informa que o endereço constante do 

seu sistema é o mesmo informado pelo autor em sua inicial. Passo ao 

exame do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. reparação de danos promovida por Gilberto Dias da Cruz em 

face de Telefônica Brasil S/A. Em síntese, aduziu o proponente a 

existência de restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída 

junto à requerida, no valor de R$ 152,64 (cento e cinquenta e dois reais e 

sessenta e quatro centavos), inscrita em 21/05/18. Contudo, esclareceu 

que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se 

justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 
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que o reclamante contraiu dívida inadimplida referente a serviços de 

telefonia. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresenta 

documentação suficiente para comprovar a relação com a parte, de sorte 

que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, 

já que não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. Nota-se que 

a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer provas da 

exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez que não 

juntou aos autos contrato, áudios do call center ou extrato das faturas 

pagas, apenas telas sistêmicas que, por si só, não se revelam suficientes 

para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade 

do débito negativado, porquanto se trata de prova unilateral. A respeito do 

assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno 

da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Outrossim, quanto ao 

relatório de chamadas originadas/recebidas completadas em anexo ao id 

13604573, tal não se mostra apto a comprovar a utilização dos serviços 

prestados pela requerida, pois é referente ao número: 68999203510 e a 

suposta linha telefônica em nome do autor possui o número 65999537593, 

sendo portanto, documento estranho ao caso em discussão. Em assim 

sendo, entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são 

disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da 

extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas 

circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral 

sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura 

in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 

638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 

06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Devemos 

levar em conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório deve tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(trêsmil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir a 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ) – 21/05/18. RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 152,64 (cento e cinquenta e dois 

reais e sessenta e quatro centavos), inscrito em 21/05/18, discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 

INDEFIRO a gratuidade da justiça. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de novembro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000186-24.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JOSINEIDE BOMDESPACHO 

AZEVEDO MOREIRA REQUERIDO: SCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não 

acosta comprovante de rendimento. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de 

Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida por 
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JOSINEIDE BOMDESPACHO AZEVEDO MOREIRA em face de SCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO LTDA. Em síntese, aduziu a 

proponente que vem sofrendo cobrança indevida por parte da empresa 

Requerida referente ao débito de R$ 711,53, o qual ela desconhece e que 

resultou na indevida inserção de seu nome do cadastro de inadimplentes 

do SPC/SERASA/SCPC. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que a reclamante utilizou de seus serviços não efetuando o 

adimplemento necessário, sendo portanto, valida a inscrição ora em 

discussão. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, os serviços foram 

prestados à parte e não impugnados satisfatoriamente pela autora. A 

requerida anexou a ficha cadastral devidamente assinada pela requerente 

(id 16309884, pág. 01), termo de confissão de dívida (id 16309884, pág. 

2), registro fotográfico da autora no estabelecimento (id 16309884, pág. 4) 

bem como telas sistêmicas que comprovaram a evolução da dívida, 

registrando inclusive pagamentos e efetiva utilização do cartão. Pelo que 

consta destes documentos a autora mantinha relação com a requerida e 

pela proposta de adesão, nota-se que os dados cadastrais coincidem com 

os da autora indicados em sua inicial, tal como número de RG e CPF, bem 

como endereço. E também por ele, há demonstração de dívidas pagas por 

meses seguidos o que afasta por completo a possibilidade de fraude, pois 

fraudadores não pagam, bem como indica a existência de dívida em 

aberto, o que ensejou a negativação de seu nome. Assim, causa 

estranheza o fato da autora não reconhecer, em sua inicial, que tenha 

relação contratual com o réu, pois restou demonstrada a existência de 

vínculo entre as partes. Contudo, ela apenas afirma que foi informada 

sobre a negativação de seu nome, limitando-se a negar a relação 

existente. Com efeito, tendo a autora ficado em mora, ao deixar de pagar o 

valor correspondente a dívida contraída perante o requerido, incumbia 

fazer prova da quitação da dívida, o que demonstraria a alegada ilicitude 

da negativação de seu nome, sendo que desse ônus não se desincumbiu. 

Isso porque conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito”, não cabendo à requerida fazer prova negativa. 

No que toca à alegação de inexistência de notificação, tal questão não 

pode ser objeto de oposição em relação à requerida, já que, como já 

decidiu, reiteradamente, o C. Superior Tribunal de Justiça, a notificação é 

incumbência do órgão mantenedor do cadastro e sua exclusiva 

responsabilidade. Nesse sentido: Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Somente o órgão de proteção ao crédito, 

responsável pela obrigação de notificar o devedor, nos termos da Súmula 

359 do STJ, tem condições de comprovar a expedição da devida 

notificação, mas não foi colocado como parte na presente demanda. Desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual, bem como 

a sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. 

Inexistem, pois, motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela 

parte Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo 

assim, por consequência o direito da parte Reclamante a indenização por 

danos morais. Portanto, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de novembro de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-39.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CONCEICAO SOARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000573-39.2018.8.11.0024. INTERESSADO: ALICE CONCEICAO SOARES 

REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de ação de indenização proposta por Alice Conceição Soares em 

face de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. Analisando os autos, 

observa-se que as partes transigiram (ID 16450075) e a quitação será 

realizada mediante depósito na conta do advogado da autora. Portanto, 

para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o 

acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de novembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEIDE PINHEIRO DE SOUZA MAMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000986-52.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JOCINEIDE PINHEIRO DE 

SOUZA MAMORE REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Conforme se vê 

do termo de audiência anexado ao id 16354678 tanto a parte promovente 

quanto a parte promovida não compareceram ao ato, fazendo-se presente 

apenas a patrona da autora que requereu prazo de 10 dias para juntada 

de atestado médico que justificaria a ausência da requerente. No entanto, 
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transcorrido o prazo, não houve a juntada de tal documento, 

concretizando-se então a contumácia da parte reclamante. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 21 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-47.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES TORRES ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000857-47.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES TORRES 

ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo verifico que se 

encontra consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se o presente caso 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral que MARIA 

DE LOURDES TORRES DE ARAUJO promove em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Alega a requerente 

ser titular da unidade consumidora n° UC 6/393682-0 e no mês de junho de 

2018 recebeu cobrança emitida pela requerida, no valor de R$ 422,02 

(quatrocentos e vinte e dois reais e dois centavos) referente a 

recuperação de consumo relativo aos meses de fevereiro a abril de 2018, 

diante da constatação de anormalidades no medidor que provocou 

faturamento inferior ao consumo efetivo. Discorre que a cobrança é 

nitidamente abusiva, pois o defeito no medidor não foi causado por ela, 

não podendo assim arcar com o ônus de tal irregularidade. O requerido 

por sua vez, informa que a cobrança é válida por estar de acordo com as 

resoluções da ANEEL, sendo, portanto, exercício regular de um direito e 

por isso, situação não passível de indenização. No caso em apreço, aplico 

a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. 

De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, 

o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da 

inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez 

que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Pois bem. Na hipótese 

dos autos, a concessionária demandada não se desincumbiu de seu ônus 

probatório. Insuficiente para tanto o Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 

649802, lavrado em 27/04/2018 (id 1593,6435), que indica tão-somente: 

“unidade consumidora ligada – medidor com elemento inoperante Fase 1”. 

Observa-se, ainda, que, quando lavrado o Termo de Ocorrência de 

Irregularidade, constou registro de que foi oportunizado ao consumidor o 

direito de optar pela remessa do medidor de energia para análise e 

parecer técnico a ser realizado por órgão metrológico oficial. Conquanto o 

termo de ocorrência e inspeção apresentado pela concessionária de 

energia elétrica aponte sinais de irregularidade do medidor, não restou 

comprovada a existência de qualquer benefício obtido pela autora com a 

utilização de medidor com defeito. Analisando a documentação juntada 

com a contestação, verifica-se que a concessionária deixou de 

comprovar que a parte autora tenha obtido benefício pecuniário em razão 

da suposta irregularidade, inclusive não juntando o histórico de consumo 

ou outro documento que demonstre efetivamente o benefício auferido pela 

autora ante ao defeito do medidor. Em contrapartida, a autora anexa em 

sua inicial, faturas que demonstram que seu consumo se manteve estável, 

não havendo aumento após a constatação do defeito. Conforme se vê da 

fatura anexada ao id 15194397 com vencimento em julho/2018, o histórico 

de consumo da autora entre os meses de junho/17 a maio/18 foi o 

seguinte: - junh/17 – 105; - julh/17 – 139 - ago/17 – 133 - set/17 – 162 - 

out/17 – 115 - nov/17 – 142 - dez/17 – 153 - jan/18 – 167 - fev/18 – 154 - 

mar/18 – 174 - abr/18 – 171 - maio/18 - 151 Portanto, diferente do que 

afirma a requerida, a autora não se beneficiou com o defeito do medidor, 

visto que as oscilações de consumo constatadas nada mais representam 

que a normal variação de consumo regular. Por outro lado, a própria 

requerida na carta enviada a autora (id 15193878) informa que “a 

irregularidade encontrada ocorreu devido a fatores alheios à ação humana 

podendo ser caracteriza como uma deficiência técnica”. Em assim sendo, 

não demonstrada a prática da irregularidade por parte do consumidor ou a 

redução ilegal do consumo em seu benefício, impossível a cobrança do 

débito e do custo administrativo, razão pela qual descabe a análise dos 

argumentos, no que tange ao cálculo da recuperação de consumo. 

Ademais, o critério utilizado pela concessionária para aferir possível 

recuperação de crédito é altamente prejudicial ao consumidor, visto que 

afere valor em desconformidade com o bom senso e com o objetivo de 

meramente se ressarcir de um prejuízo, para adentrar no espaço do 

enriquecimento ilícito, além de penalizar quem não tem nenhuma culpa 

sobre o suposto defeito apresentado pelo equipamento cuja manutenção é 

de responsabilidade exclusiva da concessionária de serviço público. Por 

consequência, tenho que a declaração de inexistência do débito encontra 

acolhida na presente demanda. No tocante ao dano moral, verifico que a 

ré prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, 

do Código de Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a 

reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações. 

Corroborando com o nosso entendimento, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que o descaso com 

o consumidor é situação hábil à caracterização do dever de indenizar, 

especialmente nas situações em que a fornecedora presta o serviço de 

forma deficiente. No presente caso, está caracterizado o dano moral, eis 

que a falha na prestação de serviços por parte da ré, gerou completo 

aborrecimento e constrangimento a parte autora, posto que com isso, tem 

o dever de indenizar a parte pelos danos causados. Sendo assim, com 

respeito à reparação moral, de igual modo, entendo pela procedência. Por 

tais razões, considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente 

para evitar enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar 

irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA 

INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim 

de: CONFIRMAR a liminar concedida nos autos. DECLARAR inexistente o 

débito no valor de R$ 422,02 (quatrocentos e vinte e dois reais e dois 

centavos), referente a recuperação de consumo realizada pela requerida. 

CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta sentença e juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação. Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 
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do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de novembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010262-27.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA ROGILVA BENITH VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010262-27.2014.8.11.0024. EXEQUENTE: COOPERCHAGUI - 

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

EXECUTADO: LIDIA ROGILVA BENITH VIEIRA Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A importância de R$ 

19.968,69 foi bloqueada (id 11919190), bem como houve o pedido de 

levantamento deste valor ante ao transcurso do prazo para o recolhimento 

do preparo do recurso da executada. Assim, com o trânsito em julgado da 

sentença, operou-se os efeitos da coisa julgada, possibilitando ao 

exequente o levantamento da quantia depositada. Considerando que o 

causídico tem procuração com poderes de receber e dar quitação, é 

medida de rigor determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para 

finalização da demanda. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do 

Alvará Judicial Eletrônico ao promovente pelos dados constantes no id 

16510699. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-49.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MARIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000443-49.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DIVINA MARIA LOPES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos 

recursais de admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que não assiste 

razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de 

completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas 

sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel 

Código de Processo Civil. Assim, o vício deve estar nitidamente contido 

nas premissas do julgamento. No caso dos autos, a despeito da 

irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de 

nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou obscuridade - 

a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em verdade, o que 

pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação 

sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus 

próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos 

declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 

1.022 do Código de Processo Civil, opino pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o 

prazo para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de novembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBOZA PEIXOTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000918-05.2018.8.11.0024. REQUERENTE: AMANDA BARBOZA PEIXOTO 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo 

verifico que se encontra consubstanciado o bastante para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da 

celeridade e economia processual. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se o 

caso de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais proposta por AMANDA BARBOZA PEIXOTO SILVA em face 

de FIDC NPL I. A pretensão da parte autora cinge-se à declaração de 

inexistência de um débito, no valor total de R$ 338,45, sob a alegação de 

que jamais celebrou contrato junto à parte ré. Pleiteia também a 

condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 13.000,00, por conta do registro indevido de seu nome junto a 

órgãos de proteção ao crédito. O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável à relação jurídica descrita nos autos. A parte autora alega que, 

recentemente, tomou ciência da inscrição de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, sendo certo que a ré foi responsável por este ato (id 

15388745). Acrescenta que jamais celebrou qualquer tipo de negócio 

jurídico junto à requerida e que por este motivo a restrição é indevida. A 

parte ré se contrapõe aos fatos e argumenta que adquiriu de terceiro 

(Natura Cosméticos S/A) os direitos referentes aos créditos que este 

possuía em relação a uma dívida inadimplida, contraída pela parte autora 

(contrato 0000001611673451). Por este motivo, salienta que a inscrição 

do nome da autora foi realizada de forma lícita, sendo indevida qualquer 

indenização. A despeito das alegações tecidas pela parte ré, tenho que 

não merecem acolhimento, sobretudo porque o termo contratual que 

embasa a realização das cobranças não foi juntado aos autos. Destaco 
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que a cessão de crédito, por si só, não exime o cessionário de apresentar 

o termo contratual primitivo, firmado com o cedente, mormente porque há 

necessidade de aferir a existência ou não da relação, em que o crédito foi 

objeto de cessão. Ressalto que o artigo 2º, inciso III da Resolução 

2.686/2000 do Banco Central, que trata das operações de cessão de 

crédito, verbera que o contrato cedido é transferido para o cessionário, ou 

seja, a parte ré na condição de credora, possui os termos contratuais 

supostamente firmados pela parte autora, in verbis: “Art. 2º A cessão 

referida no art. 1º: (...) III - implica a transferência, à cessionária, dos 

contratos, títulos, instrumentos e garantias necessários à sua execução, 

ressalvados os casos de cessão oriunda de operações de arrendamento 

mercantil, nas quais os contratos e bens arrendados permanecem sob a 

titularidade da cedente. (Redação dada pela Resolução 2.836, de 

30/05/2001.) (...)”. Ocorre que tal documentação não foi apresentada aos 

autos, o que implica a inexistência de prova que demonstre a existência de 

negócio jurídico celebrado entre as partes. Portanto, configurado o ato 

ilícito praticado pela parte ré, deverá proceder à retirada dos registros da 

dívida em seus cadastros internos, bem como aos apostados junto aos 

assentamentos do SPC/Serasa. No que diz respeito ao dano moral, a 

inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera, por si só, dano 

moral à pessoa adimplente, e a responsabilidade pelo dano é imputável a 

quem registrou indevidamente a condição de inadimplência contra outrem. 

O nexo de causalidade é evidente, pois o dano alegado pela parte autora 

resulta da inscrição indevida realizada pela parte ré. É cediço que o dano 

moral se destina a recompor a lesão aos direitos personalíssimos, 

causada por atos que vilipendiem a dignidade da pessoa, o que advém da 

restrição indevida de crédito mediante inscrição em cadastros restritivos, 

como ocorrido nos autos. Os fatos provados nos autos extrapolam o limite 

do que seria mero dissabor, havendo constrangimento e frustração às 

aspirações que o autor tinha com relação ao seu crédito. Entendo, pois, 

configurado o abalo extrapatrimonial e devida a compensação, porquanto 

se verifica a presença de todos os pressupostos do dever de ressarcir e 

a ausência de causas que o excluam. Não há critérios legais para a 

fixação da indenização, razão pela qual, com esteio na doutrina, considero 

vários fatores, que se expressam em cláusulas abertas, tais como a 

reprovabilidade do fato, a intensidade, a duração do sofrimento e a 

capacidade econômica de ambas as partes, todas pautadas pelo princípio 

da razoabilidade. Logo, atenta aos parâmetros traçados pela doutrina e 

pela jurisprudência para a fixação do quantum devido a título de 

compensação pelo dano moral, fixo a indenização por danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, 

para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso – 30/11/17. RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 338,45 (trezentos e trinta e oito 

reais e quarenta e cinco centavos) discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Fica desde já, cientificado o credor de que não incidem, em sede 

de Juizados Especiais Cíveis, honorários na fase de execução, eis que o 

rol do art. 55 da Lei 9099/95 é taxativo, o que atende, ainda, à atual 

redação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo Número: 1000919-87.2018.8.11.0024
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AMANDA BARBOZA PEIXOTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000919-87.2018.8.11.0024. REQUERENTE: AMANDA BARBOZA PEIXOTO 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo 

verifico que se encontra consubstanciado o bastante para julgamento 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da 

celeridade e economia processual. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se o 

caso de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais proposta por AMANDA BARBOZA PEIXOTO SILVA em face 

de FIDC NPL I. A pretensão da parte autora cinge-se à declaração de 

inexistência de um débito, no valor total de R$ 573,61, sob a alegação de 

que jamais celebrou contrato junto à parte ré. Pleiteia também a 

condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 13.000,00, por conta do registro indevido de seu nome junto a 

órgãos de proteção ao crédito. O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável à relação jurídica descrita nos autos. A parte autora alega que, 

recentemente, tomou ciência da inscrição de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, sendo certo que a ré foi responsável por este ato (id 

15389631). Acrescenta que jamais celebrou qualquer tipo de negócio 

jurídico junto à requerida e que por este motivo a restrição é indevida. A 

parte ré se contrapõe aos fatos e argumenta que adquiriu de terceiro 

(Natura Cosméticos S/A) os direitos referentes aos créditos que este 

possuía em relação a uma dívida inadimplida, contraída pela parte autora 

(contrato 0000001612888154). Por este motivo, salienta que a inscrição 

do nome da autora foi realizada de forma lícita, sendo indevida qualquer 

indenização. A despeito das alegações tecidas pela parte ré, tenho que 

não merecem acolhimento, sobretudo porque o termo contratual que 

embasa a realização das cobranças não foi juntado aos autos. Destaco 

que a cessão de crédito, por si só, não exime o cessionário de apresentar 

o termo contratual primitivo, firmado com o cedente, mormente porque há 

necessidade de aferir a existência ou não da relação, em que o crédito foi 

objeto de cessão. Ressalto que o artigo 2º, inciso III da Resolução 

2.686/2000 do Banco Central, que trata das operações de cessão de 

crédito, verbera que o contrato cedido é transferido para o cessionário, ou 

seja, a parte ré na condição de credora, possui os termos contratuais 

supostamente firmados pela parte autora, in verbis: “Art. 2º A cessão 

referida no art. 1º: (...) III - implica a transferência, à cessionária, dos 

contratos, títulos, instrumentos e garantias necessários à sua execução, 

ressalvados os casos de cessão oriunda de operações de arrendamento 

mercantil, nas quais os contratos e bens arrendados permanecem sob a 

titularidade da cedente. (Redação dada pela Resolução 2.836, de 

30/05/2001.) (...)”. Ocorre que tal documentação não foi apresentada aos 

autos, o que implica a inexistência de prova que demonstre a existência de 

negócio jurídico celebrado entre as partes. Portanto, configurado o ato 

ilícito praticado pela parte ré, deverá proceder à retirada dos registros da 

dívida em seus cadastros internos, bem como aos apostados junto aos 

assentamentos do SPC/Serasa. No que diz respeito ao dano moral, a 

inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera, por si só, dano 

moral à pessoa adimplente, e a responsabilidade pelo dano é imputável a 

quem registrou indevidamente a condição de inadimplência contra outrem. 

O nexo de causalidade é evidente, pois o dano alegado pela parte autora 

resulta da inscrição indevida realizada pela parte ré. É cediço que o dano 

moral se destina a recompor a lesão aos direitos personalíssimos, 

causada por atos que vilipendiem a dignidade da pessoa, o que advém da 

restrição indevida de crédito mediante inscrição em cadastros restritivos, 

como ocorrido nos autos. Os fatos provados nos autos extrapolam o limite 

do que seria mero dissabor, havendo constrangimento e frustração às 

aspirações que o autor tinha com relação ao seu crédito. Entendo, pois, 

configurado o abalo extrapatrimonial e devida a compensação, porquanto 

se verifica a presença de todos os pressupostos do dever de ressarcir e 
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a ausência de causas que o excluam. Não há critérios legais para a 

fixação da indenização, razão pela qual, com esteio na doutrina, considero 

vários fatores, que se expressam em cláusulas abertas, tais como a 

reprovabilidade do fato, a intensidade, a duração do sofrimento e a 

capacidade econômica de ambas as partes, todas pautadas pelo princípio 

da razoabilidade. Logo, atenta aos parâmetros traçados pela doutrina e 

pela jurisprudência para a fixação do quantum devido a título de 

compensação pelo dano moral, fixo a indenização por danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, 

para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso – 30/11/17. RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 573,61 (quinhentos e setenta e três 

reais e sessenta e um centavos) discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Fica desde já, cientificado o credor de que não incidem, em sede 

de Juizados Especiais Cíveis, honorários na fase de execução, eis que o 

rol do art. 55 da Lei 9099/95 é taxativo, o que atende, ainda, à atual 

redação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000921-57.2018.8.11.0024. REQUERENTE: AMANDA BARBOZA PEIXOTO 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo 

verifico que se encontra consubstanciado o bastante para julgamento 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da 

celeridade e economia processual. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se o 

caso de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais proposta por AMANDA BARBOZA PEIXOTO SILVA em face 

de FIDC NPL I. A pretensão da parte autora cinge-se à declaração de 

inexistência de um débito, no valor total de R$ 607,63, sob a alegação de 

que jamais celebrou contrato junto à parte ré. Pleiteia também a 

condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 13.000,00, por conta do registro indevido de seu nome junto a 

órgãos de proteção ao crédito. O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável à relação jurídica descrita nos autos. A parte autora alega que, 

recentemente, tomou ciência da inscrição de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, sendo certo que a ré foi responsável por este ato (id 

15390379). Acrescenta que jamais celebrou qualquer tipo de negócio 

jurídico junto à requerida e que por este motivo a restrição é indevida. A 

parte ré se contrapõe aos fatos e argumenta que adquiriu de terceiro 

(Natura Cosméticos S/A) os direitos referentes aos créditos que este 

possuía em relação a uma dívida inadimplida, contraída pela parte autora 

(contrato 0000001613453962). Por este motivo, salienta que a inscrição 

do nome da autora foi realizada de forma lícita, sendo indevida qualquer 

indenização. A despeito das alegações tecidas pela parte ré, tenho que 

não merecem acolhimento, sobretudo porque o termo contratual que 

embasa a realização das cobranças não foi juntado aos autos. Destaco 

que a cessão de crédito, por si só, não exime o cessionário de apresentar 

o termo contratual primitivo, firmado com o cedente, mormente porque há 

necessidade de aferir a existência ou não da relação, em que o crédito foi 

objeto de cessão. Ressalto que o artigo 2º, inciso III da Resolução 

2.686/2000 do Banco Central, que trata das operações de cessão de 

crédito, verbera que o contrato cedido é transferido para o cessionário, ou 

seja, a parte ré na condição de credora, possui os termos contratuais 

supostamente firmados pela parte autora, in verbis: “Art. 2º A cessão 

referida no art. 1º: (...) III - implica a transferência, à cessionária, dos 

contratos, títulos, instrumentos e garantias necessários à sua execução, 

ressalvados os casos de cessão oriunda de operações de arrendamento 

mercantil, nas quais os contratos e bens arrendados permanecem sob a 

titularidade da cedente. (Redação dada pela Resolução 2.836, de 

30/05/2001.) (...)”. Ocorre que tal documentação não foi apresentada aos 

autos, o que implica a inexistência de prova que demonstre a existência de 

negócio jurídico celebrado entre as partes. Portanto, configurado o ato 

ilícito praticado pela parte ré, deverá proceder à retirada dos registros da 

dívida em seus cadastros internos, bem como aos apostados junto aos 

assentamentos do SPC/Serasa. No que diz respeito ao dano moral, a 

inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera, por si só, dano 

moral à pessoa adimplente, e a responsabilidade pelo dano é imputável a 

quem registrou indevidamente a condição de inadimplência contra outrem. 

O nexo de causalidade é evidente, pois o dano alegado pela parte autora 

resulta da inscrição indevida realizada pela parte ré. É cediço que o dano 

moral se destina a recompor a lesão aos direitos personalíssimos, 

causada por atos que vilipendiem a dignidade da pessoa, o que advém da 

restrição indevida de crédito mediante inscrição em cadastros restritivos, 

como ocorrido nos autos. Os fatos provados nos autos extrapolam o limite 

do que seria mero dissabor, havendo constrangimento e frustração às 

aspirações que o autor tinha com relação ao seu crédito. Entendo, pois, 

configurado o abalo extrapatrimonial e devida a compensação, porquanto 

se verifica a presença de todos os pressupostos do dever de ressarcir e 

a ausência de causas que o excluam. Não há critérios legais para a 

fixação da indenização, razão pela qual, com esteio na doutrina, considero 

vários fatores, que se expressam em cláusulas abertas, tais como a 

reprovabilidade do fato, a intensidade, a duração do sofrimento e a 

capacidade econômica de ambas as partes, todas pautadas pelo princípio 

da razoabilidade. Logo, atenta aos parâmetros traçados pela doutrina e 

pela jurisprudência para a fixação do quantum devido a título de 

compensação pelo dano moral, fixo a indenização por danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, 

para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso – 30/11/17. RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 573,61 (quinhentos e setenta e três 

reais e sessenta e um centavos) discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Fica desde já, cientificado o credor de que não incidem, em sede 

de Juizados Especiais Cíveis, honorários na fase de execução, eis que o 

rol do art. 55 da Lei 9099/95 é taxativo, o que atende, ainda, à atual 

redação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 
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que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

POUSADA IPES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000310-07.2018.8.11.0024. REQUERENTE: POUSADA IPES LTDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos 

recursais de admissibilidade. O escopo dos embargos declaratórios não é 

outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, 

aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No 

caso em exame, com razão a embargante. Na sentença proferida no id 

14707447 restou omissa a quantidade de meses que deverão ser 

utilizados para o cálculo da média de consumo da energia elétrica. Em 

assim sendo, tal cálculo deverá ser realizado tomando a média de 

consumo dos últimos 12 meses. Desta forma, a parte dispositiva da 

sentença passará a ter a seguinte redação: “Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

inaugurais para DECLARAR INEXISTENTE o débito objeto da lide com a 

consequente nulidade da fatura de OUTUBRO de 2017, no valor de R$ 

7.720,73 devendo a ré promover o cálculo do consumo dentro da média 

dos 12 (doze) meses anteriores, bem como condenar a Ré, a pagar a 

Autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida.” Ante o exposto, presentes os requisitos previstos 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opino pelo PROVIMENTO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão existente na 

sentença, fixando o prazo para o cálculo da média do consumo nos 12 

meses anteriores. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de novembro de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-71.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000448-71.2018.8.11.0024. REQUERENTE: GILBERTO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A parte requerida efetuou o pagamento da 

condenação (id 15230266) e a parte requerente concordou com o 

depósito, requerendo a expedição de alvará para levantamento dos 

valores (id 16156349). Considerando que o causídico tem procuração com 

poderes de receber e dar quitação, bem como levantar alvará (id 

13631026), é medida de rigor determinar a expedição do alvará judicial 

eletrônico para finalização da demanda. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores 

se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do 

Alvará Judicial Eletrônico a promovente pelos dados constantes no id 

16156349. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 26 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000101-38.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MACHADO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000101-38.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: EDNA MACHADO DA SILVA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra satisfeita, a 

extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. A parte 

requerida efetuou o pagamento da condenação (id 16321579) e a parte 

requerente concordou com o depósito, requerendo a expedição de alvará 

para levantamento dos valores (id 16602248). Considerando que a 

causídica tem procuração com poderes de receber e dar quitação (id 

12363584), é medida de rigor determinar a expedição do alvará judicial 

eletrônico para finalização da demanda. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores 

se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do 

Alvará Judicial Eletrônico a promovente pelos dados constantes no id 

16602248. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 26 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010370-85.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANI MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010370-85.2016.8.11.0024. REQUERENTE: HERNANI MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra 

satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. A 

parte requerida efetuou o pagamento da condenação (id 16283346) e a 

parte requerente concordou com o depósito, requerendo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores (id 16533814). Considerando que a 

causídica tem procuração com poderes de receber e dar quitação (id 

1167904), é medida de rigor determinar a expedição do alvará judicial 

eletrônico para finalização da demanda. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores 

se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do 

Alvará Judicial Eletrônico a promovente pelos dados constantes no id 

16533814. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 26 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-03.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010369-03.2016.8.11.0024. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra 

satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. A 

parte requerida efetuou o pagamento da condenação (id 16046232) e a 

parte requerente concordou com o depósito, requerendo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores (id 16533322). Considerando que a 

causídica tem procuração com poderes de receber e dar quitação (id 

1167919), é medida de rigor determinar a expedição do alvará judicial 

eletrônico para finalização da demanda. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores 

se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do 

Alvará Judicial Eletrônico a promovente pelos dados constantes no id 

16533322. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 26 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010368-18.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE PEREIRA COSTA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010368-18.2016.8.11.0024. REQUERENTE: ELIZABETE PEREIRA COSTA 

DE MATOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra 

satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. A 

parte requerida efetuou o pagamento da condenação (id 15701438) e a 

parte requerente concordou com o depósito, requerendo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores (id 16533301). Considerando que a 

causídica tem procuração com poderes de receber e dar quitação (id 

1167931), é medida de rigor determinar a expedição do alvará judicial 

eletrônico para finalização da demanda. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores 

se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do 

Alvará Judicial Eletrônico a promovente pelos dados constantes no id 

16533301. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 26 de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001159-24.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Recolher Diligência Oficial 

de Justiça Processo n. 1001159-24.2018.8.11.0009 Certifico, para todos 

os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e bem como os art. 482 inciso VI e § 7º e art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes feito, 

intimando o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 

(cinco) dias, promova ao recolhimento do valor da diligência do Sr. oficial 

de justiça, – Perímetro Urbano. A respectiva guia de recolhimento deve ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  w w w . t j m t . j u s . b r ,  n a  a b a 

Serviços->Guias->Diligência-> Emissão de Guia de Diligência, ou no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao ), comprovando nos 

autos. Uma vez comprovado o recolhimento da diligência, expeça-se novo 

Mandado no endereço declinado na inicial conforme petição Id. 16153409. 

COLÍDER, 29 de novembro de 2018 ERITON ANDRADE DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54074 Nr: 1511-77.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. FELIX PEREIRA & CIA LTDA, SILVIO FELIX 

PEREIRA, LEONTINA MARIA FELIX PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, para juntar aos 

autos, a guia e o comprovante de preparo da carta precatória expedida 

nos autos e para ser cumprida na Comarca de Nova Canaã do Norte e 

anunciados na petição de fls. 73, uma vez que os referidos documentos 

não acompanharam a petição protocolada via PEA na data de 19/10/2018, 

no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82902 Nr: 243-80.2013.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HELIO DE SOUZA, LUCI TEREZINHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ SEVERO - 

OAB:27.461, MILTON JOSE SCHWERZ - OAB:12254/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA (ver nos Autos Principais cod. 

55360), para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 1.470,43 (Um mil, quatrocentos e 

setenta reais e quarenta e três centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 83 verso. Este valor deverá ser lançado 

na guia única, sendo R$ 1.470,43, para recolhimento de guia de custas. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87869 Nr: 1191-85.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte RÉ para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 763,16 

(Setecentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 381,58 para recolhimento de guia de custas e R$ 

381,58, para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89063 Nr: 2196-45.2014.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURO GONÇALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DA CUNHA, JURANDIR JOSÉ 

BETARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, LUCA RIZZATTI MENDES - OAB:20974/O, 

Tathiane Lemos Ibanez Barbosa - OAB:5634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, Luiz André Bezerra Marques de Sá - 

OAB:8376-B/MT, LUIZ FERNANDO LOPES - OAB:MT 19.949

 INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa dos Advogados constituidos: Dr. 

ALBERTO DE ABREU (fls. 376) e Dra. TATHIANE LEMOS IBANEZ 

BARBOSA (fls. 363), para no prazo de 05(cinco) dias, providenciar o 

recolhimento da diligência para intimação da testemunha arrolada pela 

parte autora às fls. 366 no presente feito, a fim de comparecer na 

audiência redesignada para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 14h30min.

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 102276 Nr: 3750-44.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:MT 21775/0, ANA PAULA - OAB:22.394/0, CLEUSA TERESINHA 

HAUBERT - OAB:19234/O

 Autos n. 3750-44.2016.811.0009 – Código n. 102276

Despacho

Vistos, etc.

Vista ao Ministério Público para que diga sobre o pedido de fl. 317, no 

prazo de 5 dias.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 28 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97276 Nr: 285-27.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCGDODF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Autos nº. 285-27.2016.811.0009 – Código nº. 97276

Decisão

Vistos, etc.

 1) RECEBO o recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público em 

seus efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo ele tempestivo, conforme 

certidão de fl. 134.

2) Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Colíder-MT, 27 de novembro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114413 Nr: 3137-53.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos nº. 3137-53.2018.811.0090 – Código nº. 114413

Despacho.

Vistos, etc.

1. Conforme certidão de fl. 11 DEVOLVA-SE à origem.

2. CANCELA-SE audiência outrora aprazada.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 27 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001939-61.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Polo ativo: GILMAR CARDOSO DE OLIVEIRA - ME Polo passivo: 

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), 

através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência 

devolvida pelo correio com a informação “mudou-se” o número Id 

16668622, para apresentar o novo endereço da parte promovida, para 

fins de citação/intimação. Colíder-MT, 27 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000172-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL. DR. MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 

1000172-22.2017.8.11.0009 POLO ATIVO: Nome: JOSE CARLOS COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: Nome: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS 

S.A. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DA PARTE AUTORA 

para que no prazo de 05 (cinco) dias apresentar à Este Juízo o endereço 

atualizado do Requerente - JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES, a fim de 

intimação de expedição de Alvará Judicial.. COLÍDER, 29 de novembro de 

2018. Antonia V. da Costa Nunis - Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-40.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALENCAR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO em SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL. DR. MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 

8010279-40.2016.8.11.0009 POLO ATIVO: Nome: JOSE ALENCAR SILVA 

POLO PASSIVO: Nome: CLARO S.A. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO REQUERENTE PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS INFORME NOS AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO DO 

REQUERENTE, PARA FINS DE INTIMAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. 

COLÍDER-MT 29 DE NOVEMBRO DE 2.018

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010585-77.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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ALZIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LUIZ DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT0006908S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 8010585-77.2014.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[NOTA PROMISSÓRIA, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ALZIRA 

RODRIGUES POLO PASSIVO: Nome: FRANCISCO LUIZ DA COSTA 

FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, através do(a) advogado(a) 

legalmente constituído(a), por todo o teor da impugnação à execução de 

id. 16415296, para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo 

legal. Colíder, 29/11/2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111729 Nr: 1532-72.2018.811.0009

 AÇÃO: Notificação para Explicações->Interpelações->Medidas 

Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DE JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme foi determinado na r. Sentença de fls. 58/60, foi 

expedido NOTIFICAÇÃO ao Requerido, conforme consta ás fls. 61, 

entretanto como é notório, o Requerido faleceu, conforme consta na Nota 

de Falecimento de fls. 62. Portanto, ante os termos do provimento n. 

54/2007-CGJ, impulsiono os autos com vistas ao i. procurador da parte 

autora, Dra. Lorena Dias Gargaglione para se manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Colíder-MT., 28 de Novembro de 2.018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51763 Nr: 2478-59.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B, Sofia Alexandra de M.C de 

V.B. de Mascarenhas - OAB:OAB/7102-B

 Certifico que ante o impulcionamento acima exposto, promovo a intimação 

do procurador da parte Autora: Dr. José Roberto Alvim para tomar ciência 

do documento acostado aos autos ás fls. 220/221, requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Referido é verdade.

Colíder-MT., 28 de Novembro de 2.018

Antonia V. da Costa Nunis

Técnica Judiciária-mat.2747

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51763 Nr: 2478-59.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B, Sofia Alexandra de M.C de 

V.B. de Mascarenhas - OAB:OAB/7102-B

 Certifico que ante o impulcionamento acima exposto, promovo a intimação 

dos procuradores da parte Requerida: Dra. Neuma Terezinha Porporati 

Cielo e Dra. Sofia Alexandra de M.C. de V.B de Mascarenhas, para tomar 

ciência do documento acostado aos autos ás fls. 220/221, requerendo o 

que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Referido é verdade.

Colíder-MT., 28 de Novembro de 2.018

Antonia V. da Costa Nunis

Técnica Judiciária-mat.2747

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000425-59.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001101-07.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILMA LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000803-15.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CAETANO DE SOUZA BEATA JUNIOR (REQUERENTE)

LAERTE DOMINGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANGELA MAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON APARECIDO RODRIGUES (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

J BAGATINI TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º, II da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo os requeridos para que tenham ciência 

e se manifestem, no prazo de 05 dias, sobre a petição da Parte Autora de 

id 16461125.
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21793 Nr: 2805-92.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR GOMES DA SILVA VULGO "CHAPEU 

PRETO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMÉLIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALMIR GOMES DA SILVA VULGO 

"CHAPEU PRETO", Rg: 628.192, Filiação: Valdemar Gome S. da Silva e de 

Maria Antonia da Silva, data de nascimento: 26/11/1965, brasileiro(a), 

natural de Cruzeiro do Sul-PR. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Sentença. Vistos. Cuida-se de processo crime em que o 

Ministério Público denunciou Valmir Gomes da Silva, epíteto “Chapéu 

Preto”, nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal. Narra 

a denúncia que no dia 18/05/1990, por volta das 22h00min, na no 

alojamento da Mineração Santa Elina, localizada na cidade de Pontes e 

Lacerda, o acusado, munido de arma de fogo, valeu-se da surpresa para 

disparar tiros com arma de fogo motivado por futileza, os quais levaram a 

óbito a vítima, conforme laudo necroscópico às folhas 14. A denúncia foi 

recebida em 05 de setembro de 1990, sendo decretada sua prisão, bem 

como designada audiência para interrogatório (fls. 20/22). Decisão que 

determinou a citação por edital às folhas 52. Decretada sua revelia (fls. 

56), foi nomeado defensor dativo para apresentar defesa prévia. Foi 

apresentada às fls. 57 a alegações preliminares em 02 de fevereiro de 

1998. Homologada a desistência das testemunhas não encontradas às 

folhas 79-verso. Cumprimento do mandado de prisão preventiva às folhas 

82, o que permitiu sua devida citação e notificação (fls. 97) acerca da 

denúncia oferecida pelo MPE. Defesa prévia às folhas 101/102, com rol de 

testemunhas. Decisão às folhas 103 que, apesar de reconhecer a 

intempestividade da manifestação da defesa, acolheu o rol de 

testemunhas indicado para apuração da verdade real dos fatos. Às folhas 

108/111 foi requerida a liberdade provisória, sendo expedido alvará de 

soltura às folhas 122. Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas 

às folhas 144, 169/170, 171/172, 173/174, 189/190, 191/192, 193/194, e o 

réu às fls. 100. Desistência da oitiva de testemunhas não encontradas às 

folhas 79-verso e 197. Em alegações finais o Ministério Público pugnou 

pela pronúncia do réu Valmir Gomes da Silva nos termos pretendidos na 

denúncia, fls. 203/206. A defesa apresentou alegações finais pleiteando a 

improcedência da ação e o impronunciamento do acusado, sob alegação 

de inexistência de culpabilidade. (fls. 207/209). O réu foi pronunciado 

como incurso no art. 121, §2º, inciso II do Código Penal, em 04 de junho de 

2004, fls. 210/215. Decretação da liberdade provisória às folhas 229/230. 

As partes se manifestaram na fase do libelo, arrolando as testemunhas a 

serem ouvidas em plenário, às fls. 241/242 e 243/244 respectivamente a 

acusação e a defesa. Às folhas 290/291, o parquet requereu a 

decretação da prisão preventiva do acusado, pois em paradeiro incerto; 

deferido às folhas 292. Determinada a intimação do réu sobre os termos 

da pronúncia por edital às folhas 300. Foi iniciada a fase do art. 422 do 

CPP às folhas 307, com apresentação do rol de testemunhas pelo MPE 

(fls. 308) e sem manifestação da defesa. O MPE desistiu da oitiva das 

testemunhas arroladas, às fls. 322. Em decorrência, hoje foi submetido a 

julgamento popular o réu VALMIR GOMES DA SILVA. O nobre Conselho de 

Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, 

JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, admitindo a materialidade, e 

a autoria para condenar o acusado VALMIR GOMES DA SILVA, como 

incurso nas penas do artigo do art. 121, § 2º, incisos II do Código Penal. 

Tendo em vista a condenação pelo Conselho de Sentença, passo a dosar 

a pena. A pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de 

reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. Diante do princípio constitucional 

da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes 

termos: Circunstâncias judiciais do fato. Na primeira fase são verificadas 

as circunstâncias judiciais sendo que culpabilidade é normal; o réu possui 

bons antecedentes; a conduta social não foi valorada; a personalidade do 

agente não pode ser valorada; os motivos e as circunstâncias foram 

verificados pelo egrégio conselho de sentença e foram analisadas nas 

qualificadoras; as consequências são as normais da tentativa de 

homicídio; o comportamento da vítima não pode ser valorado no caso em 

tela. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal em 12 (doze) anos de 

reclusão. Circunstancias atenuantes e agravantes Nenhuma circunstância 

agravante ou atenuante está presente, portanto, deixo de considerá-las. 

Causas de aumento e diminuição de pena. Ausentes causas de diminuição 

e de aumento. Fixo a pena final em 12 (doze) anos de reclusão. Da 

detração:O réu foi preso preventivamente em 03/02/2000 sendo que foi 

posto em liberdade em 17/11/2000, assim sendo, em observância ao artigo 

387, parágrafo 2º detraio da pena fixada o período de oito meses e 14 

dias, restando ao réu cumprir a pena de 11 anos, 03 meses e 16 dias, 

assim com fulcro no disposto no artigo 2º, § 1º, da lei 8072/90 e 

considerando ainda o montante da pena aplicada, nos termos do artigo 33 

do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado. 

Da Prisão Preventiva: Tenho em vista que o réu está foragido desde 

outubro de 2007 (certidão de fls. 286), mantenho ainda que deve ser 

mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do réu VALMIR 

GOMES DA SILVA. A garantia da ordem pública sustenta a presente 

prisão preventiva, vez que as condutas realizadas pelo réu demonstram 

sua periculosidade. Salienta-se que o denunciado evadiu do distrito da 

culpa por uma ocasião, havendo fortes indícios de que a ordem pública, a 

conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal estarão 

prejudicadas caso o acusado fique em liberdade. Diante do exposto 

mantenho a prisão preventiva decretada nos autos. Com o trânsito em 

julgado, tomem-se as seguintes providências: Oficie-se ao Juízo de seu 

domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da C. F. (suspensão 

dos direitos políticos) por meio do sistema eletrônico. Comuniquem-se os 

órgãos de registro. Após, não havendo pendência, arquive-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renan Félix, digitei.

Comodoro, 26 de outubro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38965 Nr: 3663-50.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS PAULO HERMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito intimando o 

advogado do réu para que proceda a devolução dos autos no prazo de 48 

horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92389 Nr: 3146-69.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDOMIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora requereu realização de pesquisa junto ao Sistema 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, com a finalidade de localizar o atual 

endereço do requerido.

Ocorre que tal pleito somente deve ser deferido em caráter excepcional, 

ou seja, quando houver esgotado todos os meios para a localização e que 

o autor demonstre tê-lo feito.
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TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70067015115 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 25/01/2016 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO 

JURÍDICA BANCÁRIO. CITAÇÃO. CONSULTA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. Cabível a requisição judicial de 

informações acerca da localização da parte ré, mas antes deve haver a 

demonstração de exaurimento pela parte autora os meios ordinários de 

localização da parte adversa. No presente caso, inexiste demonstração 

de busca prévia pelo Banco do endereço citatório da parte adversa, tendo 

postulado, logo após a juntada de certidão negativa do oficial de justiça, a 

busca junto aos órgãos públicos. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70067015115, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado 

Neto, Julgado em 21/01/2016). Encontrado em: Vigésima Terceira Câmara 

Cível Diário da Justiça do dia 25/01/2016 - 25/1/2016 Agravo

Destarte, competindo à parte a tentativa de localização, seja do requerido, 

ou de seus bens, o indeferimento ao pleito é medida que se impõe, 

porquanto não há qualquer comprovação de que tenha se diligenciado 

neste sentido.

Isto posto, indefiro os pedidos formulados pela parte autora, devendo a 

mesma manifestar se possui interesse na citação por edital do requerido.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 127774 Nr: 5304-29.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKS DENISSON JOSE CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, HEITOR VANSAN MUNIZ - OAB:20939/O

 DELIBERAÇÕES

1) Cumprido o ato, remeta-se a carta precatória para a comarca de origem 

(1 Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT), com as baixas e 

cautelas de estilo, consignando nossas homenagens.

2) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60554 Nr: 2336-36.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO MANFRIN, DIRCE SINHORINI MANFRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de carta precatória, conforme solicitado, nos 

seguintes termos:

1) Intimação pessoal da executada;

DIRCE SINHORINI MANFRIM (Executada), CPF: 04685231899, RG: 

19245070, brasileiro(a), Endereço: Rua 7, N. 2124, Bairro: Centro, Cidade: 

Jales-SP, CEP: 15700014, Complemento: (17) 99665-1933 OU (65) 

99944-7171.

P. I. Cumpra-se conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61871 Nr: 3740-25.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALAPATA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - 

EPP, WILSON KEIZO OZEKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Trata-se de execução em que a parte exequente afirma que o executado 

quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, 

do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Efetuo nesta data a liberação dos valores depositados em favor do 

exequente e ainda das eventuais garantias que eventualmente existam 

dos autos.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25048 Nr: 2351-78.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DOMINGUES PIMENTA, PAULO 

CÉSAR DOMINGUES PIMENTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Vistos.

Deixo de realizar busca no sistema RENAJUD, afinal o exequente não 

juntou nos autos comprovação de que o executado possui veículos em 

seu nome, sendo que tal diligência deveria ter sido realizada previamente 

pelo próprio interessado.

Deve ser consignado que a parte autora apenas alega que suas buscas 

restaram infrutíferas, porém, nada prova nos autos.

 Não é o poder judiciário quem deve realizar as buscas, primeiro o 

interessado realiza a busca no sistema e depois informa ao juízo o que foi 

encontrado para que seja determinada a indisponibilização do imóvel ou a 

respectiva penhora.

 Pensar de maneira inversa é colocar sobre o poder judiciário a 

responsabilidade do credor para encontrar bens.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 dias.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado e não indique bens 

penhoráveis, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32927 Nr: 1113-19.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH MARIA COCCO, SAULO LUIZ 

COCCO, ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:18406/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Vistos.

 1 - Acolho o requerimento e suspendo o presente feito pelo prazo 

solicitado.

 2 – O termo inicial da suspensão se dará no primeiro dia útil seguinte à 

data da publicação desta decisão, sendo que fica desde já determinado 

que o autor deve se manifestar no feito em até 30 dias após o término do 

prazo da suspensão, independentemente de nova intimação.

 3 – Transcorrido o prazo de 30 dias, intime-se o autor pessoalmente, na 

pessoa do seu representante para se manifestar nos autos no prazo de 

48 horas, sob pena de extinção do feito.

4 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 37551 Nr: 2250-02.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITO ANTÔNIO CANDELORO, GIUSEPPE 

PASQUALE CANDELORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 13638 Nr: 1530-79.2004.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA, AGROPECURIA 

ECOFARM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKÁ COLONIZADORA LTDA, ORLANDO 

JOSÉ PADOVANI, CELSO FERNANDES PADOVANI, VILMA LETÍCIA 

PADOVANI, LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI, DIRLEI MARIA 

PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

GUIMARÃES WISZKA - OAB:9958-PR, JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, SANTINO RUCHINSKI - OAB:26.606-A/PR, WILSON 

ROBERTO MACIEL - OAB:5983

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40495 Nr: 1508-40.2012.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDS, TFSM(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos proposta por THAYNARA FERNANDA 

SOARES MOREIRA menor impúbere, representada por JOÃO VITOR 

LUCCA LOPES em desfavor de FERNANDE JESUS MOREIRA que tramita 

pelo rito do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, onde o 

executado, devidamente citado/intimado pessoalmente (certidão de fls. 

52), para efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso, não o fez 

nem justificou a impossibilidade de pagar o débito.

 Forçoso é concluir que o executado FERNANDE JESUS MOREIRA não 

possui responsabilidade e nem consciência da necessidade premente de 

sua filha THAYNARA FERNANDA SOARES MOREIRA, além de fazer crer a 

este Juízo que desrespeita a Justiça, pois, além de não pagar 

oportunamente a pensão da forma em que se obrigou, quando intimado 

não paga o valor devido, nem ao menos apresenta justificativa.

 Registro, também, que o executado FERNANDE JESUS MOREIRA ao não 

pagar a pensão devida, submete a alimentanda THAYNARA FERNANDA 

SOARES MOREIRA a situação degradante e penosa, postergando o 

pagamento devido.

Diante do exposto, tendo em vista que não houve comprovação do 

pagamento do débito alimentar existente, estando o executado a dever as 

pensões alimentícias referentes ao VALOR AJUIZADO MAIS AS 

VENCIDAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO, DECRETO A PRISÃO 

CIVIL de FERNANDE JESUS MOREIRA, pelo prazo de SESSENTA (60) dias.

Após, expeça-se mandado de prisão, no qual deverá constar o valor do 

débito atualizado até a data da expedição, bem como o valor da prestação 

mensal e a data de vencimento.

Consigne-se no mandado a advertência de que se tratando o executado 

de preso civil, deverá ficar sob a responsabilidade direta da autoridade 

policial e mantido em separado dos demais detentos.

Intime-se o órgão ministerial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66820 Nr: 519-63.2014.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA E CELSO LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ELIZIO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DE MEDEIROS MARÇAL 

- OAB:SP/319410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguardem-se os autos em cartório até que um defensor público volte a 

atuar na comarca.

 Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32757 Nr: 943-47.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CADORE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a parte requerida quedou-se inerte quanto a 

justificativa de seu pedido deixando transcorrer in albis o prazo para se 

manifestar, intimem-se as partes, via DJE para apresentarem alegações 

finais.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39788 Nr: 803-42.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A, SCHNEIDER ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 48, constata-se que o prazo para a parte 

executada opor embargos fora aberto, todavia, a mesma quedou-se 

inerte.

Assim sendo, DETERMINO a expedição do alvará judicial referente ao valor 

que se encontra bloqueado.

Intime-se a parte exequente a fim de que seja cumprido o artigo 450, §3º 

da CNGC que elenca:

“Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de 

Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional 

(assinalado de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu 
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advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.

[...] § 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.”

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALTER AVELINO DOS SANTOS, Cpf: 

32615477153, Rg: 263.440, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O SENHOR VALTER AVELINO DOS SANTOS, 

ACERCA DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA SENTENÇA 

TRANSCRITA ABAIXO..

Sentença: Em face do exposto, extingo o feito com resolução de mérito, 

para, confirmando os efeitos da tutela antecipada, julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, pelo que condeno o 

requerido:a)A recompor integralmente o ambiente degradado, mediante o 

plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, 

através da apresentação junto ao órgão ambiental competente (SEMA) de 

um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, fixando o prazo de 

60 (sessenta) dias para o cumprimento, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), revertendo-se esta em prol do Fundo 

Estadual do Meio Ambiente, ou aquele que lhe faça as vezes. Determino 

seja oficiada a SEMA para que promova rotineira fiscalização no local, 

objetivando constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial, 

comunicando a esse Juízo eventuais violações, visando apurar a multa 

diária.Custas e despesas processuais pelo requerido.Sem condenação 

em honorários, pois incabíveis na espécie.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se.Escoado o prazo recursal, arquivem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000946-04.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO OLIVEIRA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000946-04.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: CLEUZA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA EXECUTADO: 

ROBERTO OLIVEIRA MARQUES Vistos. I - Não conheço do requerimento 

anterior por ausência de previsão legal. II - Certifique se houve o devido 

recolhimento das custas processuais ou interposição de agravo de 

instrumento. III - Após, conclusos. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19898 Nr: 1011-36.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA FRANCISCA BONFIM, JAMES ROGERIO 

BAPTISTA, MARCOS DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:8039-A, MARCOS DA 

SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

exequente, Drº MARCOS DA SILVA BORGES, OAB/MT 8039-A, Cpf.: 

261.731.148-10, para que tenha total ciência, bem como apresente 

manifestação, dentro do prazo legal, sobre a R. Decisão de fl.: 151, 

exarada na data: 14/05/2018 e R. Decisão de fl.: 159, exarada na data: 

09/11/2018. Bem como, sobre as petições de fls.: 153; 154; 155; 156; 157 

e 158, dos autos em epígrafe, mais precisamente sobre a ocorrência de 

crime de falsificação relatado na petição de fl.: 157/158 em relação à de 

fl.: 154.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127039 Nr: 5030-65.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Fica a parte requerida intimada a manifestar-se quanto ao cálculo de 

pena.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61729 Nr: 3578-30.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DA SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO LOUZADA CARPENA 

- OAB:RS/ 46582, VIVIEN LYS PORTO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:195.142/SP

 SENTENÇA

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento de Inexistência de Débito c/c Danos 

Moraes e Materiais, ajuizada por Ana da Silva Batista em desfavor de 

Banco Pine S.A.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, vislumbro que o feito exauriu seu objeto, diante da 

quitação do débito.

Havendo o devedor adimplido o montante exequendo, consoante se pode 

constatar em certidão de fl. 113 a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO o presente feito e a faço com fulcro nos 

termos do art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

CIENTIFIQUE-SE a requerente ou seu sucessor, através de qualquer meio 

de comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448, e da CNGC/MT, 

se necessário o for.

Certifique a Senhora Gestora se a patrona da requerente, Elivia Vaz dos 

Santos Castriani, possui poderes especiais no instrumento de mandato, 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

Eventuais custas finais pelo executado.

P.I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35175 Nr: 3358-03.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINA DA ROSA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, interposta pela Prefeitura Municipal 

de Comodoro/MT em face de Angelina da Rosa Mattos.

Manifestação da exequente à fl. 28, pugnando pela extinção da execução 

fiscal, ante a quitação dos débitos fiscais apontados na CDA.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do pagamento efetuado.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver.

 CONDENO a executada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33287 Nr: 1473-51.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSÉ ODIL 

DA SILVA, WALENTIM WINGENBACH, NAIR ZAMO WINGENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução por quantia certa, interposta por Banco do 

Brasil S.A em face de Izabel Wingerbach da Silva.

A exequente foi intimada para comprovar o pagamento das diligências, fl. 

84, mantendo-se inerte.

Ressai nos autos que a exequente foi intimada para que desse o devido 

andamento no feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do 

artigo 580, da CNGC, fl. 86.

 Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a exequente foi intimada a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto, a mesma apenas requereu a expedição de carta precatória a 

serem cumprida na Comarca de Campos de Júlio/MT.

Ocorre que a cidade de Campos de Júlio/MT é termo desta Comarca, 

sendo que, conforme nota-se em certidão de fl. 84, a expedição de 

mandado de citação está pendente de pagamento do complemento de 

diligência desde agosto de 2018.

 Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ainda, consigno que o feito se desenrola há aproximadamente 8 (oito) 

anos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Proceda-se com a liberação de eventuais bens ou valores constritos nos 

autos por decisão judicial.

 Às comunicações de praxe.

Eventuais custas finais pelo autor.

Sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63933 Nr: 2086-66.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA DE ARAUJO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO PALHARINI, LORENI LIESBH 

PALHARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 142.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22053 Nr: 3072-64.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVA TORRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação e, em 

consequência: 1) HOMOLOGO a importância de R$ 25.482,89 (vinte e 

cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos) 

relativo às verbas pretéritas e R$ 1.011,72 (um mil, onze reais e setenta e 

dois centavos) referentes aos honorários de sucumbência;2) APÓS O 

DECURSO DO PRAZO para interposição de recurso cabível, certifique e 

proceda-se conforme o Provimento n. 11/2017-CM. Após, oficie-se a 

autoridade responsável pela autarquia requerida/executada para que 

proceda com o pagamento da presente obrigação no prazo de 2 (dois) 

meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

banco oficial mais próxima da residência do exequente. [art. 535, II, CPC]. 

NÃO HAVENDO RENÚNCIA quanto aos valores excedentes, expeça-se 

ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que se 

proceda ao pagamento por meio de precatório referente às verbas 

a t r a s a d a s  d a  p a r t e  e x e q u e n t e .  [ a r t .  5 3 5 ,  § 3 º ,  I , 

CPC].Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38816 Nr: 3514-54.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAÍDES LAZARETTI MASUTTI, ANEY 

MARTINS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILMARA GIMENES NAVARRO - 

OAB:2288/RO, WASHINGTON RODRIGUES DIAS - OAB:12363/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos.

Declaro encerrada a instrução, abrindo-se vistas às partes para 

apresentação de razões finais escritas no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, nos termos do §2º, do artigo 364, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18538 Nr: 3136-11.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALAPATA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação de fl. 82, intime-se a Fazenda Nacional 

para que se manifeste nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 9533 Nr: 369-68.2003.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIOS COMODORO INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Federal da 1º Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35106 Nr: 3289-68.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONÓRIO CARLOS POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão de fl. 44, determinando a suspensão do 

feito pelo prazo requerido, ante o parcelamento da dívida.

Decorrido o prazo, intime-se a exequente, para que se manifeste nos 

autos em 48 horas, nos termos do art. 580, da CNGC/MT.

Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da exequente em se 

manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Consigno que tal medida não gerará prejuízo ao autor que terá em seu 

favor uma certidão de crédito para futura cobrança, nos termo do artigo 

583, da CNGC/MT.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33702 Nr: 1888-34.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299/MT

 Vistos.

 Ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 578 Nr: 501-67.1999.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO BORGES, GARCIA & BORGES 

LTDA, OTTO MARQUES DE SOUZA, CEMAYER INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE CERÂMICAS LTDA-ME, DERLI TEREZINHA GARBIN, NOIZE SILVA 

POMPERMAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIR JOSÉ DA SILVA, SANDRA SUZANA 

BONADIMAN DA SILVA, COMODORO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decorrido o prazo requestado, intime-se o exequente, pessoalmente, bem 

como seu patrono, nos termos do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

com espeque no art. 485, III, CPC.

 Após o prazo supracitado com ou sem manifestação o qual deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 579 Nr: 502-52.1999.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCARI E MORAES E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIR JOSÉ DA SILVA, SANDRA SUZANA 

BONADIMAN DA SILVA, COMODORO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decorrido o prazo requestado, intime-se o exequente, pessoalmente, bem 

como seu patrono, nos termos do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

com espeque no art. 485, III, CPC.

 Após o prazo supracitado com ou sem manifestação o qual deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000567-63.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE CARMO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000567-63.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

BRUNO HENRIQUE CARMO DA SILVA VISTOS. BANCO BRADESCO 
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FINANCIAMENTOS S/A por meio de seus representantes legais ajuíza a 

presente Ação de Busca e Apreensão com pedido de tutela de urgência 

em caráter liminar, em face de BRUNO HENRIQUE CARMO DA SILVA, 

todos qualificados nos autos. Aduz em apertada síntese, que as partes 

celebraram contrato de alienação fiduciária, tendo a parte requerida dado 

o próprio bem como garantia, qual seja, um veículo MARCA – FIAT, FIAT 

PALIO FIRE(Celebration) 1.0 8V FLEX 4p Eta./Gas., Placa: NDQ-8764, Cor: 

AZUL, Movido:  GASOLINA/ALCOOL Ano/Mod. :  Chass i : 

9BD17164G95293273, Renavan: 979549450. Relata que, a parte requerida 

deixou de cumprir com o pactuado a partir da parcela com vencimento em 

14/03/2018 cujo débito já atinge o montante de R$ 19.612,05 (dezenove 

mil, seiscentos e doze reais e cinco centavos) pleiteando liminar de busca 

e apreensão do bem, em face da falta de pagamento das parcelas 

ajustadas pelas partes. Pugnou, ao final, pela procedência do pedido, para 

o fim de ser determinada a busca e apreensão do bem móvel alienado 

fiduciariamente. É o breve relato. Fundamento e decido. De acordo com a 

dicção do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, para o deferimento da 

medida perseguida a título de tutela de urgência, basta, tão-somente, a 

demonstração, de forma inequívoca, que dê conta da existência de um 

contrato de financiamento garantida mediante alienação fiduciária, bem 

como do fato de que o devedor se encontra em mora no cumprimento da 

obrigação assumida. Nesse sentido, não é outro o entendimento 

sufragado pelo Colendo STJ, externado através do Verbete nº. 72, cuja 

ementa transcrevo ipsis litteris: A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. De outro viés, 

cotejando o manancial informativo acostado aos autos, vislumbra-se que 

as partes celebraram contrato, garantido mediante alienação fiduciária do 

bem móvel. Outrossim, verifico que a parte autora comprovou a mora do 

devedor, vez que conforme nova redação dada ao § 2º do art. 2º do 

Decreto-Lei 911/69 a mora pode ser comprovada por meio de envio de 

carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do referido 

devedor ou mediante protesto. Da tutela de urgência em caráter liminar. 

Para o deferimento da tutela de urgência em caráter liminar, são 

necessários apenas dois requisitos: probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1) probabilidade do direito: 

tal requisito restou demonstrado pelo fato da contraprestação não haver 

sido efetivada, ou seja, verifica-se pela análise dos autos que há a 

existência de contrato celebrado entre as partes, contudo o devedor se 

encontra em mora no cumprimento da obrigação assumida. 2) perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo: quanto a este restou 

corporificado em razão do risco que o decurso do tempo poderá 

ocasionar no bem móvel, tais como: acidentes de trânsito, furto, roubo, 

deterioração entre outros. Desta forma, considero que se encontram 

presentes as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar 

postulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado na inicial, para o 

fim de DETERMINAR a busca e apreensão do seguinte bem móvel e seus 

respectivos documentos conforme art. 3º, §14, Decreto 911/69: MARCA – 

FIAT, FIAT PALIO FIRE(Celebration) 1.0 8V FLEX 4p Eta./Gas., Placa: 

NDQ-8764, Cor: AZUL, Movido: GASOLINA/ALCOOL Ano/Mod.: Chassi: 

9BD17164G95293273, Renavan: 979549450. A propósito, nomeio como 

depositário fiel do bem móvel sobre o qual recai o ato de constrição judicial 

o representante legal da empresa requerente ou aquele indicado na 

petição inicial. Ao efetuar o cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, deverá o requerido entregar o bem e seus respectivos 

documentos consoante dispõe o art. 3º, parágrafo 14 do Decreto-Lei nº 

911/69. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem e 

expeça-se mandado de busca e apreensão. Cientifique-se o requerido 

para, querendo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar 

deferida nestes autos pague a integralidade da dívida conforme os valores 

apontados pela parte autora ocasião em que o bem lhe será restituído livre 

do ônus, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da medida liminar, caso queira, apresente resposta [art. 3.º, §§ 

1.º, 2.º e 3.º, do Decreto-lei n.º 911/69, de acordo com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei n.º 10.931/04]. Autorizo o concurso da força 

policial para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e 

apreensão. Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC. Decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias permanecendo silente a parte requerida, caso 

requerido, voltem-me conclusos para apreciação do pedido de restrição 

judicial do bem móvel discutido nos autos. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000839-57.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE PEGORER (EXECUTADO)

BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

PAULINO CEZAR BULLA (EXECUTADO)

MARIA ROSALINA FRANZIN PEGORER (EXECUTADO)

FABIANA PEGORER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000839-57.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME, HENRIQUE PEGORER, MARIA ROSALINA 

FRANZIN PEGORER, PAULINO CEZAR BULLA, FABIANA PEGORER 

VISTOS. I - Indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, por se 

tratar de entidade equiparada à instituição financeira. II - Certifique se 

houve o devido recolhimento das custas processuais. III – Em havendo o 

devido recolhimento das custas processuais pelo Distribuidor, DETERMINO 

que seja procedida a citação do (s) devedor (es) mediante carta com 

aviso de recebimento ou por mandado caso requerido pelo exequente na 

exordial no endereço apontado pela parte exequente em petição retro para 

pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, 

querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias, contabilizados a partir da data de juntada aos autos do 

mandado cumprido (art. 231, II, CPC) [art. 914 e art. 915, ambos do CPC]. 

IV - Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, 

descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o 

valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a 

respeito dos atos processuais praticados, o executado(s) [art. 154, inciso 

V e art. 841 e seguintes do CPC]. Caso necessário, expeça-se carta 

precatória para tanto a qual deverá ser distribuída às expensas da parte 

exequente. V - Intime-se o executado (s) para que, no prazo para 

embargos, caso queira, uma vez reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 

honorários de advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 

(seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% ao mês [art. 916 do CPC]. VI - Arbitro os honorários advocatícios em 

10% do valor devido, ficando consignado que, em caso de pronto 

pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade [art. 827, §1º do 

CPC]. VII - Defiro os benefícios do art. 212 do CPC. Intime-se a parte 

exequente para recolher a diligência do Oficial de Justiça em 30 (trinta) 

dias caso não seja beneficiária da assistência judiciária gratuita e, tenha 

requerido a citação via mandado. VIII - Caso o Oficial de justiça não 

encontre o executado, desde já DEFIRO o arresto de bens quantos bastem 

para garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto proceda-se o senhor meirinho com as diligências insculpidas no 

art. 830, §1º, CPC. IX- Inexistindo bens a serem penhorados, intime-se a 

parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias indique bens 

passiveis de penhora, sob pena de sua desídia configurar ato atentatório 

a dignidade da justiça nos moldes do art. 774, e ss CPC. X - Desde já, 

havendo pedido neste sentido defiro a expedição de certidão para fins de 

averbação em registro público do ato de propositura dessa execução 

(799, IX e 828, caput, CPC), caso requerido pelo exequente. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000922-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO LOPES DE MOURA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000922-73.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: 

ADEILDO LOPES DE MOURA VISTOS. I - Indefiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, por se tratar de entidade equiparada à 

instituição financeira. II - Certifique se houve o devido recolhimento das 

custas processuais. III – Em havendo o devido recolhimento das custas 

processuais pelo Distribuidor, DETERMINO que seja procedida a citação do 

(s) devedor (es) mediante carta com aviso de recebimento ou por 

mandado caso requerido pelo exequente na exordial no endereço 

apontado pela parte exequente em petição retro para pagar em 03 (três) 

dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido 

(art. 231, II, CPC) [art. 914 e art. 915, ambos do CPC]. IV - Não havendo 

pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a respeito dos atos 

processuais praticados, o executado(s) [art. 154, inciso V e art. 841 e 

seguintes do CPC]. Caso necessário, expeça-se carta precatória para 

tanto a qual deverá ser distribuída às expensas da parte exequente. V - 

Intime-se o executado (s) para que, no prazo para embargos, caso queira, 

uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 

de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do CPC]. VI - Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor 

devido, ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba 

honorária será reduzida pela metade [art. 827, §1º do CPC]. VII - Defiro os 

benefícios do art. 212 do CPC. Intime-se a parte exequente para recolher a 

diligência do Oficial de Justiça em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e, tenha requerido a citação 

via mandado. VIII - Caso o Oficial de justiça não encontre o executado, 

desde já DEFIRO o arresto de bens quantos bastem para garantir a 

execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto 

proceda-se o senhor meirinho com as diligências insculpidas no art. 830, 

§1º, CPC. IX- Inexistindo bens a serem penhorados, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias indique bens passiveis 

de penhora, sob pena de sua desídia configurar ato atentatório a 

dignidade da justiça nos moldes do art. 774, e ss CPC. X - Desde já, 

havendo pedido neste sentido defiro a expedição de certidão para fins de 

averbação em registro público do ato de propositura dessa execução 

(799, IX e 828, caput, CPC), caso requerido pelo exequente. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001133-12.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ECHER OAB - MT12274/O (ADVOGADO(A))

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001133-12.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

HELENA RODRIGUES DE SOUZA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

HELENA RODRIGUES DE SOUZA ajuíza Ação Ordinária em face de 

BANCO BRADESCO S.A. todos devidamente qualificados nos autos. Aduz 

em apertada síntese que, em data de 08 de abril de 2011 celebrou Cédula 

de Crédito Bancário com o requerido tendo dado em garantia em alienação 

fiduciária um 01 (um) imóvel urbano situado na Rua Mato Grosso, lote º 07, 

quadra 06, Bairro Renascer, com área de 480,00 m² (quatrocentos e 

oitenta metros quadrados), na Cidade de Campos de Júlio/MT, com 

certidão de matrícula de imóvel aberta sob nº 5322, junto ao Serviço de 

Registro Imobiliário desta Comarca de Comodoro/MT. Noticiou nos autos 

que em virtude de dificuldades financeiras não conseguir quitar todas as 

parcelas do contrato em questão. Informou que o Requerido descumpriu 

as normas de realização de leilão extrajudicial, posto que antes de ser 

leiloado o bem dado em garantida, deve o devedor ser intimado para 

efetuar o pagamento do débito. Requereu em sede de liminar, a suspensão 

dos efeitos do leilão extrajudicial do imóvel urbano situado na Rua Mato 

Grosso, lote º 07, quadra 06, Bairro Renascer, com área de 480,00 m² 

(quatrocentos e oitenta metros quadrados), na Cidade de Campos de 

Júlio/MT, com certidão de matrícula de imóvel aberta sob nº 5322, junto ao 

Serviço de Registro Imobiliário desta Comarca de Comodoro/MT. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Recebo a emenda da inicial. Da assistência 

judiciária gratuita. Considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem 

como os documentos acostados aos autos, tenho por bem em deferir os 

benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, pois 

a meu ver a parte autora demonstrou no presente momento não possuir 

recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, 

sem prejuízo de posterior análise se não restar mais presente a 

hipossuficiência de recursos. Da tutela de urgência. Segundo o artigo 300 

do Código de Processo Civil, a tutela de urgência requer a presença da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso em tela, alega o autor ausência de regular notificação, 

e, em caso tal, o pressuposto da verossimilhança das alegações deve ser 

preenchido à luz dos fundamentos articulados na inicial. E isso porque 

todas as tutelas de urgência fundamentadas na ausência de notificação, 

na prática, subordinadas à pré-constituição de prova negativa, de difícil ou 

impossível produção, seriam inviabilizadas. Nesses casos, portanto, não 

se pode atribuir à parte que postula provimento liminar o ônus de provar 

fato negativo, para fins de avaliação da verossimilhança de sua 

pretensão. Outrossim, na hipótese, o prosseguimento do leilão extrajudicial 

implica perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. Assim, 

DEFIRO a tutela urgência antecipada para o fim de DETERMINAR a 

SUSPENSÃO dos efeitos do leilão extrajudicial do (s) imóvel (is) sob a 

matrícula 5322 desta comarca até ulterior deliberação deste juízo nos 

termos do art. 301, CPC, ressaltando o caráter provisório da presente 

medida. Oficie-se a (o) Cartorária (o) de Registro de Imóveis desta 

comarca para que proceda com as diligências necessárias no sentido de 

efetuar a restrição judicial no (s) imóvel (is) sob a matrícula nº 5322 até 

ulterior deliberação deste juízo. De igual modo, oficie-se a instituição 

financeira Banco Bradesco S/A, do teor deste decisum. DESIGNO 

audiência de conciliação ou de mediação, para o dia 01 de fevereiro de 

2019. Intime o autor na pessoa do seu advogado, para a audiência, e 

advirta as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. O prazo de 

contestação será o disposto no art. 335 do CPC. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001132-27.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BARBOSA RODOVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001132-27.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

JONAS BARBOSA RODOVALHO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTOS. JONAS BARBOSA RODOVALHO propõe Ação Ordinária em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO todos devidamente qualificados nos 

autos. Sustentou em apertada síntese que o Autor é funcionário público, 

agente penitenciário, da Secretaria de Estado de Segurança do Estado de 

Mato Grosso, lotado na Cadeia Pública de Comodoro/MT, onde exerce seu 
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labor. Informou na exordial que no dia 30 de abril do ano de 2010, teve 

cumprido em seu desfavor mandado de prisão preventiva tendo como 

fundamento o suposto assassinato de Reverton Daniel Gomes. Aduziu 

que ante o equívoco cometido sofreu danos morais. Requereu a 

procedência do pedido para o fim de ser ressarcido pelos danos morais 

sofridos. Juntou documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. Da 

assistência judiciária gratuita. Compulsando os autos verifico que, a parte 

autora não se encontra parca de recursos financeiros, e, tendo em vista o 

que prevê o art. 5º, LXXIV, da CF norma hierarquicamente superior a Lei 

n.º 13.105/2015 há necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

de recursos. E, assim não se encontra a parte autora considerando os 

documentos apresentados junto a exordial. O fato é que tal presunção de 

hipossuficiência é relativa, o que permite ao Juiz considerá-la insuficiente 

para a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, não havendo 

inequívoca comprovação da condição de hipossuficiente da parte autora, 

não há que se deferir o benefício da gratuidade de justiça. Diante do 

exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em favor da 

parte autora. Intime-se a parte autora, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Efetuado o recolhimento das custas 

processuais, remetam-se os autos ao cartório Distribuidor deste juízo para 

que aquele certifique o devido recolhimento, bem como, proceda com as 

anotações pertinentes no sistema Pje. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-29.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELDA RICHE RODRIGUES VILHALVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA 

PARA TARDE PROCESSO n. 1000718-29.2018.8.11.0046 Valor da causa: 

R$ 1.804,46 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP Endereço: AVENIDA PARANA, 113-E, CENTRO, COMODORO - 

MT - CEP: 78310-000 POLO PASSIVO: Nome: HELDA RICHE RODRIGUES 

VILHALVA Endereço: RUA BAHIA, 145, FUNCIONARIA PUBLICA - 

PREFEITURA, SÃO JOSÉ, NOVA LACERDA - MT - CEP: 78243-000 

Senhor(a): M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. “Tendo em vista as regras relativas ao acesso nos prédios 

dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela 

Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia ................ às 

................ a audiência, anteriormente, agendada neste feito. Ficam as 

partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 07 de 

novembro de 2018., Lucieni Rezende Garcia Borges, Gestor(a) de 

Secretaria.” DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2019 Hora: 16:40 

COMODORO, 29 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-67.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA 

PARA TARDE PROCESSO n. 1000515-67.2018.8.11.0046 Valor da causa: 

R$ 3.326,56 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP Endereço: AVENIDA PARANA, 113-E, CENTRO, COMODORO - 

MT - CEP: 78310-000 POLO PASSIVO: Nome: THIAGO LEMES DA SILVA 

Endereço: RUA GOIANIA, 106-NE, QUADRA 46 LOTE 12, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Senhor(a): M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA REDESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

“Tendo em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns 

das comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia ................ às ................ a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Ficam as partes intimadas 

na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 07 de novembro de 2018., 

Lucieni Rezende Garcia Borges, Gestor(a) de Secretaria.” DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/01/2019 Hora: 15:20 COMODORO, 29 de 

novembro de 2018. COMODORO, 29 de novembro de 2018. Lucieni 

Rezende Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-96.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE MENDONCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA 

PARA TARDE PROCESSO n. 1000526-96.2018.8.11.0046 Valor da causa: 

R$ 1.418,95 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP Endereço: AVENIDA PARANA, 113-E, CENTRO, COMODORO - 

MT - CEP: 78310-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE FERREIRA DE 

MENDONCA Endereço: SITIO NOVA ESPERANÇA, S/N, GLEBA CAFEZAL, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 Senhor(a): M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. “Tendo em vista as regras relativas 

ao acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato 

Grosso regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica 

redesignada para o dia ................ às ................ a audiência, anteriormente, 

agendada neste feito. Ficam as partes intimadas na pessoa dos seus 

patronos. COMODORO, 07 de novembro de 2018., Lucieni Rezende Garcia 

Borges, Gestor(a) de Secretaria.” DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/01/2019 Hora: 15:40 COMODORO, 29 de novembro de 2018. Lucieni 

Rezende Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-20.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA RIBEIRO MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000544-20.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 19.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo 

em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das 

comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia 23/01/2019 às 16h20min a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Ficam as partes intimadas 

na pessoa dos seus respectivos patronos. COMODORO, 29 de novembro 

de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E 

INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - 

CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-20.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA RIBEIRO MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000544-20.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 19.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo 

em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das 

comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia 23/01/2019 às 16h20min a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Ficam as partes intimadas 

na pessoa dos seus respectivos patronos. COMODORO, 29 de novembro 

de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E 

INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - 

CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-05.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA RIBEIRO MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000545-05.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 19.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo 

em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das 

comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia 23/01/2019 às 16h40min a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Ficam as partes intimadas 

na pessoa dos seus respectivos patronos. COMODORO, 29 de novembro 

de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E 

INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - 

CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-05.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA RIBEIRO MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000545-05.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 19.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo 

em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das 

comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia 23/01/2019 às 16h40min a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Ficam as partes intimadas 

na pessoa dos seus respectivos patronos. COMODORO, 29 de novembro 

de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E 

INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - 

CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVO DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO PARA S A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA 

PARA TARDE PROCESSO n. 1000592-76.2018.8.11.0046 Valor da causa: 

R$ 18.718,44 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO IVO DOS SANTOS SOUSA Endereço: 

RUA ANGELINA RAIS, 534--W, JONAS PINHEIRO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S A 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 251, - ATÉ 379/380, 

CAMPINA, BELÉM - PA - CEP: 66010-000 Senhor(a): ANTONIO IVO DOS 

SANTOS SOUSA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

“Tendo em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns 

das comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia ................ às ................ a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Ficam as partes intimadas 

na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 07 de novembro de 2018., 

Lucieni Rezende Garcia Borges, Gestor(a) de Secretaria.” DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/01/2019 Hora: 17:00 COMODORO, 29 de 

novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1000593-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON WILLIAM SMANIOTTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000593-61.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, TELEFONIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo em vista as 

regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do 

Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, 

fica redesignada para o dia 23/01/2019 às 17h20min a audiência, 

anteriormente, agendada neste feito. Ficam as partes intimadas na pessoa 

dos seus respectivos patronos. COMODORO, 29 de novembro de 2018 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000593-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON WILLIAM SMANIOTTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000593-61.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, TELEFONIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo em vista as 

regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do 

Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, 

fica redesignada para o dia 23/01/2019 às 17h20min a audiência, 

anteriormente, agendada neste feito. Ficam as partes intimadas na pessoa 

dos seus respectivos patronos. COMODORO, 29 de novembro de 2018 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-22.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA COSTA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000615-22.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 10.061,07; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 23/01/2019 às 18h00 a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Ficam as partes intimadas na pessoa dos seus respectivos patronos. 

COMODORO, 29 de novembro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-22.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA COSTA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000615-22.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 10.061,07; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 23/01/2019 às 18h00 a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Ficam as partes intimadas na pessoa dos seus respectivos patronos. 

COMODORO, 29 de novembro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-07.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA COSTA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA 

PROCESSO n. 1000616-07.2018.8.11.0046 Valor da causa: R$ 10.773,46 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROBERTA COSTA FEITOSA 

Endereço: RUA CEARA, 11, CENTRO, CAMPOS DE JÚLIO - MT - CEP: 

78307-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 Senhor(a): ROBERTA COSTA FEITOSA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. “Tendo em vista as regras relativas ao acesso nos prédios 

dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela 

Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia ................ às 

................ a audiência, anteriormente, agendada neste feito. Ficam as 

partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 07 de 

novembro de 2018., Lucieni Rezende Garcia Borges, Gestor(a) de 

Secretaria.” DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2019 Hora: 15:30 
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ADVERTÊNCIA: NÃO COMPARECENDO NA AUDIÊNCIA DESIGNADA O 

PROCESSO SERÁ EXTINTO NOS TERMOS DO INCISO I DO ARTIGO 51 DA 

LEI 9099/95. COMODORO, 29 de novembro de 2018. Lucieni Rezende 

Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PIRES HANSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO DELAZZERI (REQUERIDO)

COVESUL COMERCIO DE VEICULOS SUDOESTE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA 

PARA TARDE PROCESSO n. 1000617-89.2018.8.11.0046 Valor da causa: 

R$ 13.217,13 ESPÉCIE: [Evicção ou Vicio Redibitório]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALEX PIRES 

HANSEN Endereço: rua Euclides Bargo, s/n, Nova Vacaria, COMODORO - 

MT - CEP: 78310-000 POLO PASSIVO: Nome: COVESUL COMERCIO DE 

VEICULOS SUDOESTE LTDA - ME Endereço: rua Soares Raposo, 3205, 

Centro, REALEZA - PR - CEP: 85770-000 Nome: EVANDRO DELAZZERI 

Endereço: Rua José de Alencar, 3164, Centro, REALEZA - PR - CEP: 

85770-000 Senhor(a): ALEX PIRES HANSEN A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

“Tendo em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns 

das comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia ................ às ................ a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Ficam as partes intimadas 

na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 07 de novembro de 2018., 

Lucieni Rezende Garcia Borges, Gestor(a) de Secretaria.” DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2019 Hora: 15:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

NÃO COMPARECENDO NA AUDIÊNCIA DESIGNADA O PROCESSO SERÁ 

EXTINTO NOS TERMOS DO INCISO I DO ARTIGO 51 DA LEI 9099/95. 

COMODORO, 29 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010277-56.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALISSA KRIGNL CAPELETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010277-56.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: AMOGLIA & SANT ANNA LTDA 

- ME EXECUTADO: THALISSA KRIGNL CAPELETTI Vistos. I - Manifeste a 

parte contrária em 05 (cinco) dias. II - Havendo impugnação, 

encaminhem-se os autos ao contador judicial. Após, conclusos. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-75.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO TIMOTEO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000702-75.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 10.216,82; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 30/01/2019 às 16h00 a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Ficam as partes intimadas na pessoa dos seus respectivos patronos. 

COMODORO, 29 de novembro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-75.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO TIMOTEO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000702-75.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 10.216,82; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 30/01/2019 às 16h00 a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Ficam as partes intimadas na pessoa dos seus respectivos patronos. 

COMODORO, 29 de novembro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100669 Nr: 1211-57.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Vistos.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro de 

2019, às 15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010134-67.2016.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

JORACI GONCALVES RODA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010134-67.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: JORACI GONCALVES RODA 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Vistos. Do pedido de penhora do patrimônio líquido e/ou contas de 

fundo de reserva. Considerando que o crédito devido ao exequente ainda 

não foi satisfeito "in totum" pelo executado em virtude da desídia deste, 

outra solução não há do que deferir o pleito requerido. Assim dispõe o 

Código de Processo Civil: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens 

penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou 

insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a 

penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará 

percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo 

razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 

§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à 

aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas 

mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os 

respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento 

da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, 

observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de 

frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (grifos nossos). DEFIRO a 

penhora mensal de 10% (dez por cento) do faturamento da executada, 

para que não torne inviável a conclusão do objeto social da cooperativa 

até o adimplemento integral da obrigação. Intime-se o executado para que 

no prazo de 10 (dez) dias indique bens passíveis de penhora nos termos 

do art. 774, V, CPC sob pena de aplicação de multa de até 20% do valor 

atualizado do débito em execução [art. 774, paragrafo único, CPC]. Expeça 

mandado de penhora, devendo na ocasião ser intimada pessoalmente a 

representante legal do executado para o fim de dar cumprimento a 

presente decisão, sob pena de multa. Intime-se. Cumpra-se. (assinado por 

certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010200-47.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010200-47.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA 

EXECUTADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE Vistos. Colaciono 

na oportunidade cópia do comprovante de restrição de numerários via 

Bacenjud existentes em contas bancárias pertencentes ao executado. 

Intime-se o devedor do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos 

termos e para os fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Decorrido "in albis", 

certifique e após, transfira o numerário na forma requerida pelo patrono do 

exequente. Por fim, intime-se a parte exequente via DJE se, tendo restado 

negativo, a restrição judicial online, para apresentar outros bens passíveis 

de penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-36.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY FERNANDES DO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000239-36.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: WESLEY FERNANDES DO NASCIMENTO DA 

SILVA VISTOS. Defiro o pedido formulado pela parte 

requerente/exequente de suspensão dos presentes autos. Todavia, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, com vistas à tentativa de localização do novo 

endereço da parte requerida/executada. Cientifique-se a parte 

autora/exequente de que a ausência de manifestação no prazo antes 

deferido ensejará na extinção do feito, sem resolução do mérito. Intime-se. 

Diligencie-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-14.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUEL SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000234-14.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: JOSUEL SOARES DA SILVA VISTOS. Defiro o 

pedido formulado pela parte requerente/exequente de suspensão dos 

presentes autos. Todavia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com vistas à 

tentativa de localização do novo endereço da parte requerida/executada. 

Cientifique-se a parte autora/exequente de que a ausência de 

manifestação no prazo antes deferido ensejará na extinção do feito, sem 

resolução do mérito. Intime-se. Diligencie-se. (assinado por certificação 

digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-96.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000235-96.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: SILVANA FERREIRA GOMES VISTOS. Defiro o 

pedido formulado pela parte requerente/exequente de suspensão dos 

presentes autos. Todavia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com vistas à 

tentativa de localização do novo endereço da parte requerida/executada. 

Cientifique-se a parte autora/exequente de que a ausência de 

manifestação no prazo antes deferido ensejará na extinção do feito, sem 

resolução do mérito. Intime-se. Diligencie-se. (assinado por certificação 

digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-62.2017.8.11.0046

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 333 de 545



Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000246-62.2017.8.11.0046. REQUERENTE: FRANCIELLE APARECIDA DE 

LIMA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a 

análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de 

ação de reparação por danos morais e materiais c/c pedido de lucros 

cessantes proposta por FRANCIELLE APARECIDA DE LIMA. Em apertada 

síntese, afirma a requerente - em confusa narratória - que adquiriu da 

parte Ré produtos por esta comercializados os quais não foram 

entregues. Entretanto, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito indevidamente por dívida de R$ 390,56 (trezentos e noventa reais 

e cinquenta e seis centavos). Diante disso, ingressa com a presente 

demanda visando além da declaração de inexistência dos débitos, 

indenização por danos morais e materiais, além de lucro cessante. A 

requerida por seu turno informou que houve cessão de crédito de alguns 

títulos devidos pela parte autora, não todos, e que o débito objeto da 

negativação não é o mesmo que gerou negativação pela empresa Natura, 

tendo a transação ocorrida seguindo os parâmetros legais. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Destarte, 

apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que não há coerência lógica nas alegações 

do autor com o pedido formulado, Vejamos: a negativação trazida no 

documento de ID nº 10808380, faz menção ao documento gerado de 

número 000000614385332, com vencimento na data de 20/12/2016, tendo 

sido incluído no rol de inadimplentes na data de 28/07/2017, o qual não foi 

trazido aos autos comprovante de pagamento. O autor junta (documentos 

de ID nº 10808371), boletos com comprovante de pagamentos realizados 

em 08/09/2016, 07/11/2016 e 30/12/2015. Frisa-se que não há relação da 

prova trazida com as alegações narradas, visto que a inscrição se fundou 

em transação diversa. É interessante ressaltarmos que o dano moral será 

o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. Da 

mesma forma, não merecem procedência os pedidos de indenização por 

danos matérias e lucros cessantes, uma vez que não prova hábil a 

sustentar o alegado, em que pesa a inversão da prova trazida aos autos. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Oportunamente, REVOGO o pedido de 

tutela antecipada deferido na decisão de ID nº 11842659. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 29 de novembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-86.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO GONCALVES DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000031-86.2017.8.11.0046. REQUERENTE: RONALDO FERREIRA 

FERNANDES REQUERIDO: ROGERIO GONCALVES DE JESUS Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, é norteado por princípios informadores, que sustentam todo 

o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 

9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de ação de danos materiais e danos 

morais ajuizada pelo Promovente em face do Promovido, todos 

devidamente qualificados nos autos, objetivando a determinação judicial 

para que o Requerido realize o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais) a título 

de dano material e a condenação em danos morais no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Aduziu o Promovente que realizou perante o 

Requerido, inscrição para participar do concurso público, concorrendo à 

vaga de motorista de veículo especial da Prefeitura Municipal de Campos 

de Júlio/MT, e que mesmo pagando a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) na 

data de 28/12/2016, seu nome não constou na lista de inscrições 

homologadas, motivo pelo qual não participou do concurso público. O 

Promovido apresentou contestação tempestivamente, arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva, e no mérito alegou ausência de direito da parte 

Promovente, pugnando pela improcedência da ação, argumentando que a 

mesma não cumpriu com os requisitos contidos no Edital n. 001/2016 e 

Editais Complementares. É a sua do essencial. MOTIVAÇÃO Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o próprio Promovido 

assim argumenta na contestação “Sendo assim, não há porque esta 

empresa figurar no polo passivo da presente demanda, pois quem é 

responsável pelos arquivos enviados a requerida á contratante Prefeitura 

Municipal de Campos de Julio, o qual na presente ação é a empresa 

ROGÉRIO GONÇALVES DE JESUS – ME.” Resta claro a legitimidade 

passiva de ROGÉRIO GONÇALVES DE JESUS – ME para responder a 

presente ação. Passo a análise do mérito. O Promovente argumentou que 
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pagou a taxa de inscrição na data de 28/12/2016 e que seu nome não 

constava na lista homologada dos candidatos do Concurso Público. Fato 

este que alega lhe ter causado danos morais. Pois bem, em análise dos 

autos, precisamente no Edital nº 001/2016, Anexo V, Cronograma de 

Execução do Concurso Público, constante ao ID nº 8019950, constato que 

no mesmo constava: a) data de vencimento do boleto; b) data de 

publicação da homologação das inscrições pagas com lista de 

confirmação e sem confirmação de pagamento; c) prazo de 05/01/2017 a 

06/01/2017 para regularização de inscrição dos candidatos sem 

confirmação de pagamento. “Ementa: Concurso público - Cláusula editalícia 

exigindo nível superior - Poder discricionário da Administração - O edital é 

Lei interna do concurso - Impetrante plenamente ciente de sua condição 

de escolaridade - aceitação das regras do certame - preclusão. Recursos 

providos. (TJ/SP. Apelação n. 6249135500. Publicação 13/10/2008. 

Relator: Marrey Uint.)” Dessa forma, vislumbro que razão não assiste o 

Promovente quanto à indenização por danos morais pleiteada, visto que, 

não comprovou que observou e cumpriu com as fases do concurso 

público, publicadas por editais complementares. Como dito, no Edital n. 

001/2016, foi divulgada a data de regularização quanto ao nome não 

publicado na lista de inscrições homologadas. Para ter direito à 

indenização pleiteada, deveria o Promovente trazer aos autos prova de 

que requereu a regularização, informando o pagamento realizado. O que 

demonstra que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do 

artigo 373, I do CPC. Vejo que o Promovente ao não constar seu nome na 

relação de candidatos com inscrição homologada (Id. 8019966), deveria 

seguir as orientações dos editais complementares, e que por desídia sua, 

não participou do concurso público ao qual se inscreveu. O dano moral diz 

respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do STJ vêm entendendo que a 

consequência do dano, encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto 

deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida 

comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a demonstração do dano 

moral basta a realização da prova do nexo causal entre a conduta 

(indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato, o que não ocorreu. 

Quanto ao pedido de condenação do Promovido à indenização por dano 

material, pelos mesmos motivos acima expostos, opino pela improcedência 

do mesmo. Dessa forma, vislumbro que o Promovente não faz jus aos 

pedidos de condenação em dano moral e material. DISPOSITIVO Diante de 

todo o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da preliminar de ilegitimidade 

passiva, reconheço a legitimidade ad causam do Promovido para figurar 

no polo passivo da presente lide. Ainda, pelos fatos acima expostos, 

OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, com resolução do mérito, com fundamento ao artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, 

em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl 

Capeletti Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 29 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-71.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLENILDA FILOMENA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO GONCALVES DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000032-71.2017.8.11.0046. REQUERENTE: CLENILDA FILOMENA LOPES 

REQUERIDO: ROGERIO GONCALVES DE JESUS Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender 

mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do 

bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de ação de danos materiais 

e danos morais ajuizada pela Promovente em face do Promovido, todos 

devidamente qualificados nos autos, objetivando a determinação judicial 

para que o Requerido realize o pagamento de R$ 100,00 (cem reais) a 

título de dano material e a condenação em danos morais no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Aduziu a Promovente que realizou perante o 

Requerido, inscrição para participar do concurso público, concorrendo à 

vaga do cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil da Prefeitura 

Municipal de Campos de Júlio/MT, e que mesmo pagando a quantia de R$ 

100,00 (cem reais) na data de 28/12/2016, seu nome não constou na lista 

de inscrições homologadas, motivo pelo qual não participou do concurso 

público. O Promovido apresentou contestação tempestivamente, arguiu 

preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito alegou ausência de direito 

da parte Promovente, pugnando pela improcedência da ação, 

argumentando que a mesma não cumpriu com os requisitos contidos no 

Edital n. 001/2016 e Editais Complementares. É a sua do essencial. 

MOTIVAÇÃO Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista 

que o próprio Promovido assim argumenta na contestação “Sendo assim, 

não há porque esta empresa figurar no polo passivo da presente 

demanda, pois quem é responsável pelos arquivos enviados a requerida á 

contratante Prefeitura Municipal de Campos de Julio, o qual na presente 

ação é a empresa ROGÉRIO GONÇALVES DE JESUS – ME.” Resta claro a 

legitimidade passiva de ROGÉRIO GONÇALVES DE JESUS – ME para 

responder a presente ação. Passo a análise do mérito. A Promovente 

argumentou que pagou a taxa de inscrição na data de 28/12/2016 e que 

seu nome não constava na lista homologada dos candidatos do Concurso 

Público. Fato este que alega lhe ter causado danos morais. Pois bem, em 

análise dos autos, precisamente no Edital nº 001/2016, Anexo V, 

Cronograma de Execução do Concurso Público, constante ao ID nº 

8199066, constato que no mesmo constava: a) data de vencimento do 

boleto; b) data de publicação da homologação das inscrições pagas com 

lista de confirmação e sem confirmação de pagamento; c) prazo de 

05/01/2017 a 06/01/2017 para regularização de inscrição dos candidatos 

sem confirmação de pagamento. “Ementa: Concurso público - Cláusula 

editalícia exigindo nível superior - Poder discricionário da Administração - 

O edital é Lei interna do concurso - Impetrante plenamente ciente de sua 

condição de escolaridade - aceitação das regras do certame - preclusão. 

Recursos providos. (TJ/SP. Apelação n. 6249135500. Publicação 

13/10/2008. Relator: Marrey Uint.)” Dessa forma, vislumbro que razão não 

assiste à Promovente quanto à indenização por danos morais pleiteada, 

visto que, não comprovou que observou e cumpriu com as fases do 

concurso público, publicadas por editais complementares. Como dito, no 

Edital n. 001/2016, foi divulgada a data de regularização quanto ao nome 

não publicado na lista de inscrições homologadas. Para ter direito à 

indenização pleiteada, deveria a Promovente trazer aos autos prova de 

que requereu a regularização, informando o pagamento realizado. O que 

demonstra que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do 

artigo 373, I do CPC. Vejo que a Promovente deu causa ao fato eis que ao 

não constar seu nome na relação de candidatos com inscrição 

homologada (Id. 6106924), por desídia sua, não participou do concurso 

público ao qual se inscreveu. O dano moral diz respeito à violação dos 

direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a 

jurisprudência dominante do STJ vêm entendendo que a consequência do 

dano, encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem 

natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das 

pessoas. Nessa perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a 
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realização da prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou ilícita), o 

resultado danoso e o fato, o que não ocorreu. Quanto ao pedido de 

condenação do Promovido à indenização por dano material, pelos mesmos 

motivos acima expostos, opino pela improcedência do mesmo. Dessa 

forma, vislumbro que a Promovente não faz jus aos pedidos de 

condenação em dano moral e material. DISPOSITIVO Diante de todo o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da preliminar de ilegitimidade passiva, 

reconheço a legitimidade ad causam do Promovido para figurar no polo 

passivo da presente lide. Ainda, pelos fatos acima expostos, OPINO QUE 

SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento ao artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 29 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010052-41.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. ROSSI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA OAB - MT0011043A 

(ADVOGADO(A))

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

EVER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

INDUSTRIA MANCINI S/A (EXECUTADO)

DSCINVEST PARTICIPACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA FERREIRA BONDARENKO OAB - SP0199166A (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010052-41.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: L. ROSSI & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, INDUSTRIA MANCINI 

S/A, DSCINVEST PARTICIPACOES LTDA - ME, EVER IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA - EPP Vistos. Ressai dos autos que o exequente se 

manteve inerte quanto ao alvará expedido no evento ID nº 15764651. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

Lei 9.099/95. Decido. Em decorrência do silêncio do Exequente, declaro a 

obrigação satisfeita com fulcro no artigo 526 §3º. Logo, o pagamento da 

dívida satisfaz a obrigação, impondo a extinção do processo. Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). 

Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza 

Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 29 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-32.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA CARDOSO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000679-32.2018.8.11.0046. REQUERENTE: SILVA CARDOSO & CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: IVONE APARECIDA DA SILVA Vistos A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no documento ID. 16516479. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 29 de novembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-06.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

STELA COMERCIO DE FLORES E PRESENTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LOURENCO MARTINS CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010054-06.2016.8.11.0046. REQUERENTE: STELA COMERCIO DE 

FLORES E PRESENTES LTDA - ME REQUERIDO: WILSON LOURENCO 

MARTINS CORREA Vistos. A sentença dispensa relatório nos termos do 

art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. É sabido que este Juízo não 

poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se isto ocorresse, 

não haveria atenção aos princípios do devido processo legal e da 

celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu fim 

específico. Atento aos autos verifico que o reclamante deixou de fornecer 

o endereço atualizado da parte reclamada, culminando na frustração do 

procedimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, considerando-se que a parte autora não promoveu os atos e 

diligências necessárias, conforme certidão de fl, abandonando, portanto, a 

presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sem custas ou honorários. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz 

Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 29 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000032-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE TEREZINHA THOMAZI PIOVEZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ PEREIRA DE JESUS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000032-37.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: IVONETE TEREZINHA THOMAZI 

PIOVEZAN EXECUTADO: JOSE LUIZ PEREIRA DE JESUS FILHO A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no documento ID. 16030235. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 
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considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 29 de novembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-16.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

S & C COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER VALIANI FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000165-16.2017.8.11.0046. REQUERENTE: S & C COMERCIO DE MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP REQUERIDO: VAGNER VALIANI 

FERREIRA Vistos Ressai dos autos que as partes transigiram, conforme 

documento de ID n.º 10953266. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo 

enunciado nos autos, não há razão para prosseguimento da demanda, 

posto que evidenciada a vontade das partes pelo término da lide. Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos autos, 

para que surta seus efeitos legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b”, do mesmo “Codex”. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da 

Lei 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL 

CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 29 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-82.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA VIEIRA BARROTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000223-82.2018.8.11.0046. REQUERENTE: SELMA VIEIRA BARROTELA 

REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON Vistos A 

sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no documento ID. 15771304. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. COMODORO, 29 de novembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-84.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCIA HORBACH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000391-84.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: MARILUCIA HORBACH Vistos. Ressai dos autos 

que a Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato do Requerido ter 

pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 29 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000825-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA BICUDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU OAB - MT25139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000825-73.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: MARIA JOSE PEREIRA DE 

OLIVEIRA BICUDO EXECUTADO: CARLOS ROSA NETO Vistos A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no documento ID. 16234450. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 29 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-49.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZETE LIMA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 
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1000846-49.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: NILZETE LIMA SILVA Vistos. Ressai dos autos 

que a Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato do Requerido ter 

pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 29 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010056-10.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MENDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010056-10.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: FABIO MENDES EXECUTADO: 

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A Vistos. Ressai dos autos que o 

exequente se manteve inerte quanto ao alvará expedido no evento ID nº 

15106481. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Em decorrência do silêncio do 

Exequente, declaro a obrigação satisfeita com fulcro no artigo 526 §3º. 

Logo, o pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a extinção do 

processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 

9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 29 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-46.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ROSA FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000206-46.2018.8.11.0046. REQUERENTE: EDNA ROSA FERREIRA 

BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos A sentença dispensa relatório 

nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado no documento ID. 15702772. Ante o exposto, com fundamento 

no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, considerando-se que a parte autora 

desistiu da presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 29 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-07.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO TEIXEIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001004-07.2018.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

SEBASTIAO TEIXEIRA DA COSTA Vistos. Ressai dos autos que a 

Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato do Requerido ter 

pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 29 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-96.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETA DOS ANJOS TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000332-96.2018.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

DONIZETA DOS ANJOS TEIXEIRA Vistos. Ressai dos autos que a 

Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato da Requerida ter 

pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 29 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 
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Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-88.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DELZUITO BOMFIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000048-88.2018.8.11.0046. REQUERENTE: DELZUITO BOMFIM DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. É sabido que este Juízo não 

poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se isto ocorresse, 

não haveria atenção aos princípios do devido processo legal e da 

celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu fim 

específico. Realizada audiência de tentativa de conciliação, a mesma 

restou prejudicada em razão da ausência da parte autora, conforme 

documento de ID n.º 15855437. O Reclamante foi devidamente intimada 

para comparecimento no ato. Pois bem, como preconiza o artigo 51, inciso 

I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o (a) demandante deixa de comparecer a qualquer das audiências 

nele designadas. Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; No caso vertente, observa-se que o Reclamante 

foi regularmente intimada da realização da audiência, não justificando sua 

ausência, bem como não comunicou qualquer impedimento até a sua 

abertura, como seria de rigor à vista do artigo 362, § 1°do CPC. Em 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO –RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS –INSCRIÇÃO EM SERASA –AUSÊNCIA 

INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – 

CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E 

CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS –ATESTADO 

MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua 

ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da 

cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem emitido em 

15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve ausente no dia 

da audiência por motivo de saúde, justificando a impossibilidade de 

comparecimento, requereu a anulação da sentença e redesignação de 

nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal não merece 

provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de data 

divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante foi 

devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 no 

Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 

para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Posto isto, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, EXTINGO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO o Reclamante ao pagamento das 

custas processuais, o que o faço nos termos do artigo 51, § 2°, da Lei n.° 

9.099/95 e Enunciado nº. 28 do FONAJE. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 29 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-31.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000304-31.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: TEREZA DE ALMEIDA Vistos Ressai dos autos 

que as partes transigiram, conforme Termo de Audiência datado de 

31/10/2018 (id n.º 16270646). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo 

enunciado nos autos, não há razão para prosseguimento da demanda, 

posto que evidenciada a vontade das partes pelo término da lide. Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos autos, 

para que surta seus efeitos legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b”, do mesmo “Codex”. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da 

Lei 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL 

CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 29 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-04.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA SITENESKI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO GONCALVES DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000030-04.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ELIZABETH MARIA SITENESKI 

FERNANDES REQUERIDO: ROGERIO GONCALVES DE JESUS Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, é norteado por princípios informadores, que sustentam todo 

o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 

9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 
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indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de ação de danos materiais e danos 

morais ajuizada pela Promovente em face do Promovido, todos 

devidamente qualificados nos autos, objetivando a determinação judicial 

para que o Requerido realize o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais) a título 

de dano material e a condenação em danos morais no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Aduziu a Promovente que realizou perante o 

Requerido, inscrição para participar do concurso público, concorrendo à 

vaga do cargo de auxiliar de serviços gerais da Prefeitura Municipal de 

Campos de Júlio/MT, e que mesmo pagando a quantia de R$ 30,00 (trinta 

reais) na data de 28/12/2016, seu nome não constou na lista de inscrições 

homologadas, motivo pelo qual não participou do concurso público. O 

Promovido apresentou contestação tempestivamente, arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva, e no mérito alegou ausência de direito da parte 

Promovente, pugnando pela improcedência da ação, argumentando que a 

mesma não cumpriu com os requisitos contidos no Edital n. 001/2016 e 

Editais Complementares. É a sua do essencial. MOTIVAÇÃO Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o próprio Promovido 

assim argumenta na contestação “Sendo assim, não há porque esta 

empresa figurar no polo passivo da presente demanda, pois quem é 

responsável pelos arquivos enviados a requerida á contratante Prefeitura 

Municipal de Campos de Julio, o qual na presente ação é a empresa 

ROGÉRIO GONÇALVES DE JESUS – ME.” Resta claro a legitimidade 

passiva de ROGÉRIO GONÇALVES DE JESUS – ME para responder a 

presente ação. Passo a análise do mérito. A Promovente argumentou que 

pagou a taxa de inscrição na data de 28/12/2016 e que constatou que seu 

nome não constava na lista homologada dos candidatos do Concurso 

Público. Fato este que alega lhe ter causado danos morais. Pois bem, em 

análise dos autos, precisamente no Edital nº 001/2016, Anexo V, 

Cronograma de Execução do Concurso Público, constante ao ID nº 

8198860, constato que no mesmo constava: a) data de vencimento do 

boleto; b) data de publicação da homologação das inscrições pagas com 

lista de confirmação e sem confirmação de pagamento; c) prazo de 

05/01/2017 a 06/01/2017 para regularização de inscrição dos candidatos 

sem confirmação de pagamento. “Ementa: Concurso público - Cláusula 

editalícia exigindo nível superior - Poder discricionário da Administração - 

O edital é Lei interna do concurso - Impetrante plenamente ciente de sua 

condição de escolaridade - aceitação das regras do certame - preclusão. 

Recursos providos. (TJ/SP. Apelação n. 6249135500. Publicação 

13/10/2008. Relator: Marrey Uint.)” Dessa forma, vislumbro que razão não 

assiste à Promovente quanto à indenização por danos morais pleiteada, 

visto que, não comprovou que observou e cumpriu com as fases do 

concurso público, publicadas por editais complementares. Como dito, no 

Edital n. 001/2016, foi divulgada a data de regularização quanto ao nome 

não publicado na lista de inscrições homologadas. Para ter direito à 

indenização pleiteada, deveria a Promovente trazer aos autos prova de 

que requereu a regularização, informando o pagamento realizado. O que 

demonstra que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do 

artigo 373, I do CPC. Vejo que a Promovente deu causa, eis que ver não 

constar seu nome na relação de candidatos com inscrição homologada (Id. 

8198923), por desídia sua, não participou do concurso público ao qual se 

inscreveu. O dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à 

dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante 

do STJ vêm entendendo que a consequência do dano, encontra-se ínsita 

na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, 

tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa 

perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a realização da 

prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado 

danoso e o fato, o que não ocorreu. Quanto ao pedido de condenação do 

Promovido à indenização por dano material, pelos mesmos motivos acima 

expostos, opino pela improcedência do mesmo. Dessa forma, vislumbro 

que a Promovente não faz jus aos pedidos de condenação em dano moral 

e material. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da preliminar de ilegitimidade passiva, reconheço a 

legitimidade ad causam do Promovido para figurar no polo passivo da 

presente lide. Ainda, pelos fatos acima expostos, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com resolução do mérito, com fundamento ao artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 29 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-92.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINARA CRISTIANE FRITSCH CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000093-92.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: SINARA CRISTIANE FRITSCH CARDOSO Vistos. 

Ressai dos autos que a Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato 

da Requerida ter pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da Lei 9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, 

impondo a extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos 

limites procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º 

c/c 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza 

Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 29 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 130/2018-CJA

A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Rita de Cássia Spanevello Álvares, 

matrícula 7812, Distribuidora Judicial efetiva desta Comarca, estará 

afastada de suas funções por motivo de folga co mpensatória, no dia 10 

de Dezembro de 2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora CLAUDINEIA FRANCA FEITOSA SILVA TAVARES, 

matrícula n. 8721, Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer a Função de 

Distribuidora Judicial em Substituição Legal, no dia 10 de Dezembro de 

2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 28 de novembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001307-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))
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GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVA PUBLICIDADE LTDA - ME (RÉU)

FLAVIA ESTEVO GOMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) RÉU: VIVA PUBLICIDADE LTDA - ME, FLAVIA ESTEVO GOMES, 

devidamente citados. . JACIARA, 29 de novembro de 2018. VICTOR 

COIMBRA DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003244-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003244-77.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, proposta por 

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE move em face de BV FINANCEIRA 

S.A, ambos devidamente qualificados nos autos, no qual a autora pleiteia 

também a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decido. 

Inicialmente, entendo relevante mencionar que as petições iniciais de 

ações que dizem respeito a financiamento, empréstimo ou arrendamento 

mercantil devem discriminar qual obrigação contratual a parte pretende 

controverter e deve ainda quantificar o valor incontroverso, sob pena de 

dificultar o direito de defesa e tornar o pedido genérico. Aliás, o pedido 

deve ser certo e determinado, nos termos dos artigos 322 e 324 do CPC: 

“Art. 322. O pedido deve ser certo.” “Art. 324. O pedido deve ser 

determinado.” Os Requisitos da Petição Inicial estão no artigo 319 e no 

artigo 330. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) § 2o Nas 

ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Ora, é sabido 

que o pedido deve ser certo e determinado, entretanto no caso em tela o 

pedido é claramente genérico. Convém ressaltar que o entendimento 

positivado no Código de Processo Civil há muito já vinha sendo adotado 

por diversos Tribunais que entendem que a parte autora deve indicar de 

forma precisa as cláusulas reputadas abusivas, com fulcro no enunciado 

sumular nº 381 do STJ, que veda a revisão de ofício de cláusulas 

contratuais. Além dos requisitos indispensáveis à propositura da petição 

inicial (CPC, art. 319), outros pressupostos de admissibilidade devem ser 

observados, quais sejam: a) juntada dos contratos que se pretende 

revisar; b) indicação precisa das cláusulas contratuais que contenham 

abusividades; c) explicitação jurídica e financeira dos valores 

incontroversos e depósito do referido montante; d) juntada dos 

comprovantes de depósito das parcelas já quitadas. Nos termos da 

Súmula 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” Da conjugação 

dessas normas, extrai-se que as cláusulas devem ser precisamente 

impugnadas pela parte autora, a fim de possibilitar a elaboração do cálculo 

do montante incontroverso, com base nos dados constantes no pacto 

firmado entre os litigantes. Assim, nos termos do artigo 321, é o caso de 

se determinar a emenda da inicial para que a parte autora indique com 

precisão cada cláusula contratual que pretende ver revista, com sua 

devida fundamentação. Lado outro, no que tange ao pedido da gratuidade 

da Justiça , a parte autora, ao argumento de não possui condições 

financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas de 

ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual Pois bem. De 

acordo com o art. 98 do CPC, considera-se necessitada a pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por 

outro lado o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata 

da assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo 

por base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve 

comprovar sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Por outro 

lado, noto que a parte autora atribuiu valor à causa inferior ao benefício 

econômico pretendido nesta ação. Assim, intime-se a requerente para, no 

prazo impreterível de 15 (quinze) dias, completar a inicial, juntando 

documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, com o fito de 

viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do art. 99, do CPC - ou anexar 

o comprovante de pagamento das custas de ingresso em conformidade 

com o correto valor atribuído à causa, bem como no mesmo prazo supra, 

emendar à inicial o valor correto à causa, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 29 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002541-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. S. (RÉU)

 

Impulsiono o presente feito para intimar a parte autora para manifestar no 

prazo legal e requer o que entender de direito, a cerca dos recibos que 

indicam a quitação dos alimentos pleiteados na inicial, conforme 16759376 

- Petição. Jaciara, 29 de novembro de 2018. LUZIA CAROLINE DE LUCENA 

BATISTA Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003248-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

william behling pereira da luz OAB - SP207648 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN ALOYSIO NEUMANN (REQUERIDO)

ARNOLD JOSE NEUMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003248-17.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. REQUERIDO: CHRISTIAN ALOYSIO NEUMANN, ARNOLD JOSE 

NEUMANN Vistos etc. Analisando os autos, verifico a ausência de 

comprovante de recolhimento de custas. Desta forma, intime-se a parte 

interessada para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher e/ou comprovar o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de devolução da missiva 

precatória, conforme artigos 388, parágrafo único e 390 da CNGC. 

Aportando o comprovante de recolhimento das custas, recebo a missiva 

precatória. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou 

sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao 

Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 
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solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Após, 

devolva-se com nossas homenagens. Decorrido o prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. As providências, fazendo grafar nossas homenagens. 

Às providências. Jaciara/MT, 29 de novembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001414-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. A. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEIA DE OLIVEIRA ARAUJO OAB - 020.032.131-55 (REPRESENTANTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. G. (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito para intimar a parte autora para retirar no 

Cartório da 1a Vara, certidão premonitória, para fim de que apresente nos 

respectivos órgãos protetivos de crédito, bem como, para averbação em 

Cartório de Protesto de Títulos e Documentos desta Comarca.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4099 Nr: 1747-46.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÍBAL MUZULLON, NILSON MUZULLON, 

ALAOR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE AQUINO - 

OAB:2678/MT, KARINA OLIVEIRA ALVES - OAB:16060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3.568-B

 Vistos etc.

Antes de se deliberar sobre o pedido de penhora online, a fim de se evitar 

futura arguição de nulidade, necessário se faz a intimação pessoal do 

executado acerca do cumprimento de sentença, tendo em vista o largo 

lapso temporal de arquivamento do feito, além de ser de conhecimento 

público a renúncia e substabelecimento de causídicos de instituições 

financeiras.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 28 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58712 Nr: 2544-60.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAZIZA NEVES DA COSTA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato com pedido de tutela antecipada, 

proposta por DAZIZA NEVES DA COSTA PEIXOTO, em face de BANCO 

DO BRADESCO S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo visando à extinção do 

processo, pugnando por sua homologação

Vieram-me conclusos.

Ocorre que, verificam-se nos autos que até o presente momento não 

consta procuração outorgada à causídica subscritora do petitório de fls. 

186/169.

Dessa forma, intime-se a causídica ROSANGELA DA ROCHA CORRÊA 

para juntar substabelecimento nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, sob 

pena de não homologação do acordo, uma vez que esta não consta no rol 

de advogados constituídos pelo Banco Bradesco, conforme fl.94.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 28 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23965 Nr: 108-41.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski Machado - 

OAB:25.276 - PR, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - 

OAB:53.612 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de execução de título extrajudicial, proposta pelo 

BANCO CNH CAPITAL S.A, em face de JHONNY ANDERSON ANTUNES 

PEREIRA, todos devidamente qualificados nos autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo visando à extinção do 

processo, pugnando por sua homologação, conforme fls.186/187.

Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do Art. 924, inciso II, do NCPC.

Quanto ao pagamento de custas remanescentes, se houver, ficarão a 

cargo do executado.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Publique-se. Intima-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 28 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56481 Nr: 863-55.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA ALTA AZEVEDO, LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA, DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.....Ainda, acerca da instrumentalidade das formas, leciona 

Guilherme Freire de Barros Teixeira:[...] “se a forma do ato processual é 

importante mecanismo de controle contra chicanas e arbitrariedades das 

partes ou do Estado-juiz, além de servir para o regular desenvolvimento do 

processo e para a observância do devido processo legal, não é menos 

correto que o culto irracional ao formalismo acarreta lentidão e 

burocratização do processo, devendo haver regras flexibilizadoras que 

permitam sobrepor o fundo à forma. Mais importante que assegurar a 
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estrita observância do modelo legal é verificar se o ato atingiu seu escopo, 

sua finalidade, não se podendo admitir a “cega reverência à forma 

considerada em si mesma.”Ademais, cumpre ressaltar que nos Embargos 

juntados nestes autos, a parte executada em momento alguma impugna o 

cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, apenas, rechaça 

a matéria ventilada a titulo de liquidação de sentença, esta discutida em 

autos apartados (nº 5848-96.2016.811.0010 – Código 87952), conforme 

bem pontuou a própria fazenda executada em seu petitório de fls. 

237/238.Com isso, indefiro o pedido de apreciação dos Embargos à 

Execução, formulado pela parte executada às fls. 237/238, a uma porque 

incabível ao presente rito; a duas porque em momento algum a executada 

se utiliza dele para rebater o cumprimento de sentença tratado nestes 

autos.Em consequência, determino o cumprimento do despacho de fl. 

236.Por fim, acerca do apensamento aos autos de liquidação de sentença, 

verifica-se do Sistema APOLO que ambos os feitos já se encontram 

apensados.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 26 de novembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109497 Nr: 939-40.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO FUZETTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AXÍLIO 

DOENÇA, ajuizada por CLODOALDO FUZETTE DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, partes devidamente 

qualificadas nos autos, alegando o demandante, em síntese, preencher os 

requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário.

Compulsando os autos atentamente, verifico que o requerimento juntado 

aos autos se trata de pedido de prorrogação de benefício datado de 

12/12/2017, sendo deferido até 16/01/2018, conforme extrato do CNIS 

juntado pela autarquia ré em sua defesa.

Desta forma, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar a suspensão do 

feito pelo prazo de 60(sessenta) dias, para que a parte autora possa 

requerer o benefício administrativamente, nos moldes da decisão proferida 

no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 

Tribunal Pleno, julgado em 03/9/2014, DJe 10/11/2014, sob pena de 

extinção do feito.

Comprovada a postulação administrativa, INTIME-SE o INSS para que, no 

prazo de 90 (noventa) dias, colha as provas necessárias e profira 

decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 28 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57468 Nr: 1705-35.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70264 Nr: 12405-36.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELVINO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, MARCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:12.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396-MT, Maiara Ferreira Pires - OAB:173.624 - RJ, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59870 Nr: 3237-44.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON SANTOS DE BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MS 6.611

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71494 Nr: 12367-24.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINELI FERRI SALVINI - 

OAB:66967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte requerida, acerca do desarquivamento dos autos, impulsionando o 

feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54671 Nr: 3109-58.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54419 Nr: 2879-16.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDOVALDO RIBEIRO DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54210 Nr: 2689-53.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI MARIA KRAKHECKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33560 Nr: 1119-37.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDA MORAES DE AMORIM PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT, SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33150 Nr: 715-83.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53562 Nr: 2095-39.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MAIRA NUNES SAFRA - OAB:15299/MT, MARCELO 

ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51945 Nr: 512-19.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILIA SCHIRMANN DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NISTCHE - 

OAB:267016-SP

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51395 Nr: 3306-47.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, PEDRO 

FRANCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51003 Nr: 2881-20.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VASCONCELOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48396 Nr: 38-82.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO GARROTE LTDA - EPP, ENO 

NUNES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47781 Nr: 3025-28.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46954 Nr: 2043-14.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL FARIAS DOS SANTOS - ME, 

Natanael Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34794 Nr: 2343-10.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAVALE MECANIZAÇÃO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34792 Nr: 2341-40.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Siqueira Leão - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34328 Nr: 1884-08.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ARAÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34089 Nr: 1646-86.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIVINO FERNANDES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ, JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA AMARO 

MAGLIARELLI GAMA BAIA - OAB:144274

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32362 Nr: 79-20.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MAGALHÃES DE SOUZA PREGO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27479 Nr: 1156-98.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FONSECA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18655 Nr: 115-04.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ARAÚJO DE FREITAS, OSMAR 

ARAUJO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:5351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13301 Nr: 2172-97.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES GOMES SACARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAÚJO RAMOS - 

OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461/B

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13208 Nr: 2071-60.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11799 Nr: 702-31.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MAGALHÃES DE SOUZA PREGO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:8.248-B, ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - 

OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7525 Nr: 1444-61.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLA E PECUÁRIA 

SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIANCARDINI NETO - 

OAB:OAB-3275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4911 Nr: 528-61.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO BARON-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:8.248-B, ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - 

OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4177 Nr: 1187-07.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AGROESTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍRIO ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109484 Nr: 929-93.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA SILVA COSTA & CIA LTDA - ME, 

VALMIR DA SILVA COSTA, TAÍZA GONÇALVES PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito do 

complemento da diligência do Oficial de Justiça. Regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 datado de 13 de junho de 2017 em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos. Devendo 

comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 06 de novembro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001999-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA TEODORA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar impugnação e requerer o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003218-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003218-79.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA RÉU: TRADICAO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA. VISTOS ETC, ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA ajuíza 

a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c 

indenização por Danos Morais” em face de TRADIÇÃO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIO LTDA, almejando a concessão da tutela de urgência com 

vistas à exclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por 

suposta dívida contraída junto ao demandado em relação à qual 

desconhece a origem. Alega o requerente que extraviou seus documentos 

pessoais em 06/06/2017 nas imediações do centro desta Comarca, e, 

após o ocorrido, começou a receber ligações de cobrança da ré, 

referente a um suposto inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, 

que até então era de seu total desconhecimento. Requer ainda o 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. 

Decido. 1. Da gratuidade das custas judiciais. O pedido de justiça gratuita 

comporta deferimento. O NCPC em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõem que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade da 

justiça. 2. Da tutela provisória de urgência. Quanto ao pedido de liminar a 

pretensão exposta na peça inaugural prospera. Acerca da tutela de 

urgência, o art. 300, do NCPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A 

primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade 

do direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários 

ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie 

Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782) Em outras 

palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente 

existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular 

a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 

José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472). No caso em exame, concluo 

pela presença do referido pressuposto, na medida em que é plenamente 

plausível a alegação do autor quanto ao total desconhecimento do débito 

negativado, tendo inclusive relatado os acontecimentos nos Boletins de 

Ocorrências que acompanham a exordial. Noutro giro, a segunda condição 

para o deferimento da tutela de urgência – perigo de dano – é indiscutível 

nos autos diante da impossibilidade de obtenção de crédito pelo autor 

enquanto perdurar a constrição cadastral e a possibilidade de ter a sua 
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Carteira Nacional de Habilitação suspensa devido às multas anotadas em 

seu desfavor. Ademais, não vislumbro nos autos o risco de perigo de 

irreversibilidade com a concessão da liminar, considerando a possibilidade 

de revogação da medida a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 296 do 

Caderno Processual: “Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia 

na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 

modificada.” De rigor, portanto, a concessão da liminar para suspender os 

efeitos da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao 

débito mencionado na peça inicial. Quanto à ordem específica liminar da 

obrigação de fazer almejada pelo requerente, o art. 536, caput e § 1º, c/c 

art. 537, caput e § 1º, do NCPC, assim dispõem: “Art. 536. No cumprimento 

de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de 

não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da 

tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente. § 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 

determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras (...)”. 

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença 

(...) § 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a 

periodicidade da multa (...)”. Com efeito, em observância ao princípio 

constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no art. 5º, 

inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a implementação de meio coercitivo 

adequado e suficiente para garantir o cumprimento do provimento 

jurisdicional prolatado. Consoante a doutrina processualista qualitativa, tais 

medidas não estão elencadas em rol taxativo na lei processual – princípio 

da tipicidade formal das medidas executivas – mas obedecem ao princípio 

da atipicidade. Em outras palavras, quando se trata de obrigação 

específica de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, o juiz poderá 

valer-se até mesmo de meios executivos não previstos expressamente no 

CPC, como meio de entregar a efetiva tutela jurisdicional. Em hipóteses 

como o presente caso pode o magistrado determinar toda e qualquer 

medida necessária à efetivação da tutela ou à obtenção do resultado 

prático equivalente, impondo o mecanismo que entender apto e suficiente 

para a situação concreta. Referido princípio tem origem na forte tendência 

de se municiar o juiz de amplos poderes na condução do processo, 

assumindo posição participativa e comprometida com a prestação da tutela 

jurisdicional, em decorrência da multiplicidade e a complexidade das 

situações litigiosas que podem ser levadas a juízo. Portanto, ante o risco 

de se excluir direitos merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual 

observância do princípio da atipicidade, pois, um sistema que adota com 

exclusividade o princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo 

medidas executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa 

desprovidos de tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados 

pelo legislador (MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil. Princípios 

fundamentais. São Paulo: RT, 2002, p. 298). Avaliando as circunstâncias 

do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação 

de medida coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da 

ordem judicial, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Pelo exposto, DEFIRO a 

tutela de urgência em caráter provisório (art. 294 do NCPC) para o fim 

específico de determinar ao demandado que providencie a exclusão do 

nome do autor do rol de inadimplentes do SPC e SERASA, referente ao 

débito mencionado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais). Cite-se a parte requerida para, com fundamento no 

art. 334 do NCPC, comparecer à audiência conciliatória, a ser realizada no 

CEJUSC desta comarca, ou, caso não tenha interesse na tentativa de 

autocomposição, apresentar pedido de cancelamento da referida 

audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de antecedência (art. 334, § 5º 

NCPC) e oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, que será 

contado a partir da data do protocolo do cancelamento da referida 

audiência ou da realização da última sessão de conciliação, quando não 

houver acordo (art. 335 do NCPC) sob pena de ser-lhe decretada a revelia 

(art. 344 NCPC). Outrossim, em atenção ao princípio da ampla defesa e 

levando-se em consideração a verossimilhança das alegações contidas 

na petição inicial, bem como a vulnerabilidade do Requerente/Consumidor 

que não detém o mesmo grau de informação, inclusive técnica, do 

Requerido/Fornecedor, com fundamento no artigo 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e art. 373, § 1º, do NCPC, DECRETO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, incumbindo à requerida o ônus de comprovar a 

origem da dívida negativada em nome do autor, haja vista, especialmente, 

a total impossibilidade do postulante fazer prova de fato negativo – prova 

diabólica. Oficie-se ao SPC e SERASA de todo o teor desta decisão, 

devendo ainda encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo 

cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 29 de novembro de 

2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54865 Nr: 3295-81.2013.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO do Advogado MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA, via DJE, da r. 

sentença de fls. 173/177.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 120872 Nr: 6047-50.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIONE RODRIGUES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anilton Gomes Rodrigues - 

OAB:14.443, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC

 ... pela defesa, diante da decisão que decretou a segregação cautelar do 

requerente, necessária a análise da tese defensiva, até mesmo para que 

não paire dúvidas sobre a necessidade da custódia cautelar do acusado. 

Para a revisão da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, 

necessário, nos termos do art. 316 do CPP, que sobrevenha aos autos 

qualquer fato novo, que infirme o convencimento anterior quanto à 

existência dos pressupostos da prisão cautelar, diante da condição rebus 

que permeia o mencionado dispositivo. Até o presente momento, os 

mesmos elementos indiciários que existiam nos autos quanto à autoria do 

delito por parte do requerente no momento da decretação da prisão 

preventiva permanece inalterado. Portanto, na hipótese sob análise, 

entendo que não houve alteração fática que justifique a revogação. Ainda 

há que se consignar que o artigo 313, I, do Código de Processo Penal 

concede a possibilidade de prisão preventiva aos crimes dolosos punidos 

com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, fato este que respalda 

ainda mais a decisão pela manutenção do requerente em segregação 

cautelar, tendo em vista que ao acusado foi imputada a pratica do crime 

previsto no artigo 157, §2°, incisos II, V e §2°-A, inciso I, do Código 

Penal.Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva e denegação do 

pedido de revogação é medida que se impõe, já que permanecem 

incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da 

lei penal.Com tais considerações, a despeito dos eventuais predicados 

pessoais dos requerentes, em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa de ACIONE RODRIGUES DIAS e, consequentemente, mantenho a 

prisão cautelar.Outrossim, não estando presentes as hipóteses de 

absolvição sumária prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/12/2018 às 

14h00min.Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e 

ofícios pertinentes.Requisite-se o réu para comparecer à audiência 

designada.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 120825 Nr: 6031-96.2018.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Roger Miguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL PEREIRA DE MELLO 

- OAB:23910/O

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, mormente os documentos que instruem 

a denúncia e a defesa preliminar, entendo que não restam configuradas, 

neste momento, as hipóteses de absolvição sumária previstas pelo artigo 

397 do Código de Processo Penal, em sua nova redação decorrente das 

alterações trazidas pela Lei nº. 11.719/2008.

Entendo que se faz mister a colheita da prova testemunhal, aqui 

compreendendo mormente o rol apresentado na denúncia, bem como 

eventuais testemunhas de defesa, a fim de verificar se houve a prática do 

delito mencionado ou mesmo afastar as imputações feitas ao denunciado, 

pois tais provas, aliadas às provas documentais juntadas aos autos 

permitirão inclusive a análise segura de eventual causa excludente de 

ilicitude, o que não se verifica de plano neste momento.

Isto posto, não vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses 

contidas no dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver 

sumariamente os acusados e recebo a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público.

 Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

10/12/2018, às 15h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Requisite-se o réu para comparecer à audiência designada.

Intimem-se.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 119355 Nr: 5301-85.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILTON ALEIXO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

 Defiro o pedido de juntada de procuração e determino a habilitação da d. 

Patrona nos autos. Encerrada a instrução, vista as partes para 

apresentação das alegações finais no prazo legal.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-70.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MOTO ESCOLA WMX LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANETE DA SILVEIRA LEITE (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a parte exequente devidamente intimada não se 

manifestou nos presentes autos.Posto isto, nos termos da legislação 

vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o feito com a finalidade de 

expedir intimação à parte autora para, no prazo de 05 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR XAVIER DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000644-83.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 29 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-48.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MOTO ESCOLA WMX LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR FRANCISCO SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 16418732 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003237-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GLORACIR NEVES DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ILEONILSON RODRIGUES OAB: MT0011602A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/01/2019 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003246-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 10:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003247-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENI DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 10:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NISVALDO TEODORO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000904-63.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NISVALDO TEODORO 

ALMEIDA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Relatório dispensado pelo artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu 

o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Da 

Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições de arcar com 

custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso 

haja prolação de recurso. Mérito. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por NISVALDO TEODORO ALMEIDA em 

face de OI S.A. Em síntese, afirma a reclamante que nunca fez qualquer 

tipo de negócio com a reclamada e que teve seu nome negativado 

indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não possuir débitos 

legítimos a ponto de justificar restrição no importe de R$ 664,49 

(seiscentos e sessenta e quatro reais, quarenta e nove centavos), data 

de inclusão em 04/03/2016, contrato n. 05050254147. A reclamada, em 

sua peça de defesa, noticia que o autor era titular do terminal fixo nº (66) 

34613688, Contrato nº 5050254147, desde 27-08-2014, cancelado por 

inadimplência, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, verifico 

que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz 

para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, com relação ao pedido 

contraposto, no valor do débito, objeto da presente demanda, este não 

deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da Requerente em 

favor da Requerida. Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito, ora discutido, 

no valor de R$ 664,49 (seiscentos e sessenta e quatro reais, quarenta e 

nove centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o 

nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do 

presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga ____________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com 

as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: 

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde 

a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000786-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000786-87.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WILIAN RODRIGUES DAS 

NEVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 
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Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminares. - 

Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições de arcar com 

custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso 

haja prolação de recurso. - Do Comprovante Original de Negativação. 

Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que 

fossem juntados aos autos o comprovante original da negativação 

questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por entender 

como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por entender que 

eventual contraprova da negativação, deveria ser apresentada pela 

própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da prova prevista no 

artigo 373, II do CPC/15. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta 

por WILLIAN RODRIGUES DAS NEVES em face do BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Em síntese, a parte reclamante afirma efetuou um acordo 

com a requerida no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), 

efetuando o pagamento da divida em 30/01/2018 referente a quitação do 

contrato, com dívida no valor de R$ 849,54 (oitocentos e quarenta e nove 

reais e cinquenta e quatro centavos). Contudo, foi surpreendido com a 

permanência do seu nome negativado pela demandada no importe de R$ 

731,62 (setecentos e trinta e um reais e sessenta dois centavos), data de 

inclusão em 18/12/2015 contrato n. 029659581000000CT. Opondo-se à 

pretensão reparatória, a parte reclamada aduz que a parte autora nada há 

que se questionar com relação a inclusão do seu nome nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que, repita-se, não 

efetuou o pagamento das obrigações que assumiu junto ao banco 

Reclamado na data aprazada, posto que, não carreou aos autos a fatura 

completa para verificar se o código de barra do comprovante de 

pagamento confere com a fatura supostamente paga. Pugna pela 

improcedência da presente demanda. Pois bem. Após analise dos autos, 

verifica se que o autor quitou a renegociação do débito com um dia antes 

do vencimento, em 30/01/2018 (Id 12948016), e mesmo após quitação da 

dívida (renegociação) em 22/03/2018 foi mantido a restrição comercial (Id 

12948016). Assim, adotada contra o consumidor restrição de ordem 

comercial, ou simplesmente não tendo sido ela em prazo razoável excluída 

após o cumprimento da obrigação, há ato ilícito, capaz de embasar édito 

reparatório: CDC, artigo 6º, VI: “São direitos básicos do consumidor: (...) 

VI- a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos; (...)”. Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil lembrar que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou 

o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do 

débito negativado pela parte reclamada, ora discutido, no valor R$ 731,62 

(setecentos e trinta e um reais e sessenta dois centavos); - DETERMINAR 

o reclamado para, em 10 dias, exclusão definitiva do reclamante no rol de 

inadimplentes, relativo ao débito do presente feito; - CONDENAR o 

reclamado ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-23.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROSA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001187-23.2017.8.11.0010. REQUERENTE: RODRIGO ROSA MACIEL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado pelo artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o artigo 54 da 

Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições 

de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. - Do Comprovante Original de 

Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré 

pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE LIMINAR, proposta por RODRIGO ROSA MACIEL em face de 

VIVO S.A. Em síntese, afirma a reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não possuir débitos 

legítimos a ponto de justificar restrição no importe de R$ 131,86 (cento e 

trinta um reais e oitenta e seis centavos), contrato n. 0251809172. A 

reclamada, em sua peça de defesa, noticia que a autora habilitou a linha 

telefônica nº 66- 99905-3628, no pacote de serviços CONTROLE, 

habilitado em 30/06/2015. Informa que a contratação se deu primeiramente 

na modalidade pré-paga e que posteriormente ocorreu a migração para a 

modalidade controle. Esclarece que a modalidade pré-paga não possui 

contrato escrito, o que impossibilita a requerida de apresentá-lo na 

presente ação. Alega que a autora deixou de efetuar o pagamento das 

faturas, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, verifico 

que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização 
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por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz 

para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Por conseguinte, quanto 

ao pedido contraposto, no valor do débito, objeto da presente demanda, 

este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da 

Requerente em favor da Requerida. Por fim, quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Pelo 

exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito, ora discutido, no valor de R$ 131,86 

(cento e trinta um reais e oitenta e seis centavos); - RATIFICAR os efeitos 

da liminar deferida (Id 11431262); - CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização 

por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento 

danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no 

sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE 

F R A N C H I  B A R R O S  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000315-71.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o artigo 54 da 

Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições 

de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. - Do Comprovante Original de 

Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré 

pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. Mérito. A priori, determino de 

ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do NCPC, 

por verificar que o montante atribuído pela parte autora não corresponde 

ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da 

causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste 

ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que 

sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por CARLOS 

ROBERTO DA SILVA em face TELEFONICA BRASIL S/A. Em suma, afirma 

a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela 

demandada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de 

justificar restrição no importe de R$ 68,79 (sessenta e oito reais e setenta 

e nove centavos), data de inclusão em 25/07/2015, contrato n. 

0202496759. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, noticia que a 

autora habilitou a linha telefônica nº 66-9600-8836, no pacote de serviços 

VIVO CONTROLE ILIMITADO, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais. Alega que a autora deixou de efetuar o pagamento das faturas 

março e abril de 2015, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter 

cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto 

dano ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a contesta: 

faturas (Id 14209876), documento pessoal, Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, Contrato de Permanência por Beneficio (Id 

14209932), cujas assinaturas, mesmo a olhos leigos, constatam se 

idênticas aquelas lançadas no documento de identificação, procuração, 

declarações e no termo de audiência conciliação, restando incontroverso 

a contratação, não tendo o reclamante adimplido as parcelas contratadas, 

o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao 

rol de inadimplentes. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. No caso, a parte 

requerente apresentou impugnação, todavia, NÃO IMPUGNOU 

ESPECIFICAMENTE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. Comprovada a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de relação jurídica e débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Novo Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional. Com relação ao pedido contraposto, este deve ser acolhido 

haja vista a existência de débito da Requerente em favor da Requerida, 

tão somente no valor discutido, objeto da demanda. Por fim, quanto à 

alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, 

antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de 

inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas 
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informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do 

STJ. Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, fixando o valor da causa em R$ 38.160,00 

(trinta e oito mil e cento e sessenta reais), correspondente a 40 (quarenta) 

salários mínimos à data da distribuição da demanda, com fundamento no 

artigo 292, § 3°, do NCPC, para. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, 

incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. E, ainda, OPINO 

por CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. E ainda nos termos do 

art. 487, I, do NCPC, OPINO ainda pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto da reclamada, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento de seu débito pendente no importe apresentado de R$ 68,79 

(sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), referente ao débito 

negativado, devendo a importância ser atualizada monetariamente pelo 

INPC, a partir do vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados 

da apresentação do pedido contraposto, ficando a Reclamada autorizada 

a emitir a fatura com a respectiva cobrança. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Le iga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002602-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINILDO AUGUSTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: 

desconhecido Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: 

MT24446/O Endereço: RUA ITARARÉ, 818, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

31/01/2019 Hora: 10:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000638-76.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,22, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) ANA PAULA 

PAIXÃO GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014 Jaciara, 29 

de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR XAVIER DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000643-98.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,22, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 29 de 

novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FELIX ALCANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16759939 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16759939 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000545-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI POCIANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16761089, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000539-43.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTER DE SENA SILVA (EXECUTADO)

ESTER DE SENA SILVA 00179931130 (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16761051, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARBOSA DE JESUS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16765652 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16765652.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUPA DIGITAL IMAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE DE OLIVEIRA FERNANDES OAB - SP281243 (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000646-53.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,22, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 29 de 

novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001484-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARY DIANA MELO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1001484-93.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,22, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 29 de 

novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARY DIANA MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1001483-11.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,22, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 29 de 

novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000645-68.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FERNANDO RIBEIRO DE 

FRANCA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Certifique-se 

o transito em julgado da sentença retro. Nada sendo requerido no prazo 

de dez dias, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010417-43.2012.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE BEVILAQUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZEU DUTRA FERREIRA (EXECUTADO)

TATIANE ROSALINO PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010417-43.2012.8.11.0010. EXEQUENTE: RICARDO JOSE BEVILAQUA 

EXECUTADO: LIZEU DUTRA FERREIRA, TATIANE ROSALINO PEDROSO 

Vistos, etc. Realizei nesta data a baixa na restrição sobre o veículo 

automotor, conforme extrato anexo. Intimem-se. Nada sendo requerido no 

prazo de cinco dias, arquive-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 
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Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000060-16.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,22, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 29 de 

novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso pelas Partes. Certifico ainda que procedo o arquivamento destes 

autos, em cumprimento a r. sentença com baixa na distribuição, como de 

estilo. ANA PAULA PAIXÃO GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 

03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000650-90.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOELMA APARECIDA DIVINO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistoc, etc. Dispensado relatório. 

Decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, 

do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da reclamação formulado pela 

reclamante, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil de 2015. Considerando que nos termos do enunciado 90 do 

FONAJE “a desistência da autora, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”, OPINO pela EXTINÇÃO 

da presente reclamação SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil de 2015, promovendo, 

desde já, o seu imediato arquivamento. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

J a q u e l i n e  S a n t o s  D a m a c e n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000652-60.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOELMA APARECIDA DIVINO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistoc, etc. Dispensado 

relatório. Decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e 

§ 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, 

atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da reclamação formulado pela 

reclamante, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil de 2015. Considerando que nos termos do enunciado 90 do 

FONAJE “a desistência da autora, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”, OPINO pela EXTINÇÃO 

da presente reclamação SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil de 2015, promovendo, 

desde já, o seu imediato arquivamento. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

J a q u e l i n e  S a n t o s  D a m a c e n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000162-38.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: KELY SANTOS SILVA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade 

sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada 

em segunda instância, caso haja prolação de recurso. Da revelia. A 

Reclamada, embora devidamente citada (Id 13326664), deixou de 

comparecer na audiência de conciliação (Id 14428733), e tampouco 

justificou sua ausência no prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. Mérito. Noticia a parte 

Reclamante que é credora da Reclamada na importância de R$ 1.253,00 

(um mil duzentos e cinquenta e três reais), conforme se depreende os 

cupons assinados (Id 11645135), relativas a compras de mercadorias. Em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte requerida 

comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 
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regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Assim, 

uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida, cumpre à parte 

ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do NCPC, o que 

não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Ante o 

exposto, reconheço a revelia da Reclamada, e, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil para CONDENAR a ré ao pagamento da quantia 

de 1.253,00 (um mil duzentos e cinquenta e três reais), acrescida de juros 

legais de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária (INPC) a 

partir do respectivo vencimento de cada título. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE 

F R A N C H I  B A R R O S  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX WILLIAN ALVES SOBRINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000172-82.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: MAX WILLIAN ALVES SOBRINHO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Da Justiça 

Gratuita. De início, ressalta-se que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição. 

Logo, eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. Da revelia. O Reclamado, embora devidamente citada 

(Id 14428810), deixou de comparecer na audiência de conciliação (Id 

14428810), e tampouco justificou sua ausência no prazo legal, razão pela 

qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. Mérito. 

Trata se de AÇAO DE COBRANÇA proposta por CASTELINI MODAS LTDA 

– ME (LOJAS CASTELINI) em face de MAX WILLIAN ALVAS SOBRINHO. 

Noticia a parte Reclamante que é credora do Reclamado na importância de 

R$ 2.935,12 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais e doze centavos), 

conforme se depreende os cupons assinados (Id 11646313), relativas a 

compras de mercadorias. Em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, cabe à parte requerida comparecer pessoalmente na audiência, 

caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo 

se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: 

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. 

Assim, uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida, cumpre 

à parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo 

ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do NCPC, o 

que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Ante o 

exposto, reconheço a REVELIA do Reclamado, e, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil para CONDENAR a ré ao pagamento da quantia 

R$ 2.935,12 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais e doze centavos), 

acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da citação e correção 

monetária (INPC) a partir do respectivo vencimento de cada título. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Le iga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FERREIRA DESIDERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000537-39.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARCOS VINICIUS FERREIRA 

DESIDERIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade 

sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada 

em segunda instância, caso haja prolação de recurso. - Do Comprovante 

Original de Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que 

a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. - Da Ausência de Juntada de 

comprovante de Residência da Parte Autora. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que reclamante sanou tal 

apontamento, apresentando documento de comprovante de endereço em 

seu nome (Id 12974070). Mérito. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARCOS VINICIUS FERREIRO DESIDERIO 

em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Sustenta a parte requerente que 

teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma vez que 

afirma não possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe 

de R$ 173,64 (cento e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), 

data de inclusão em 29/10/2016, contrato n. 0260805501. Em suma, a 

reclamada, em sua peça de defesa, afirma que a reclamante contratou os 

serviços da empresa ré, vinculado à linha de telefone n.º (66) 

99697-3075, o que ocasionou a emissão de faturas mensais. Alega que a 

autora deixou de efetuar o pagamento das faturas dos meses de março a 

junho de 2016, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter 

cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto 
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dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré 

não trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, verifico 

que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz 

para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Por fim, quanto à alegação 

de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de 

levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, 

é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Pelo 

exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito, ora discutido, no valor de R$ 173,64 

(cento e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos); - 

DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante 

do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. 

Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000829-24.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IVANI MORAES DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistoc, etc. Dispensado relatório. Decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da reclamação formulado pela 

reclamante em petição de movimentação Id nº. 14050181, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015. 

Considerando que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a desistência 

da autora, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção 

do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”, OPINO pela EXTINÇÃO da presente 

reclamação SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

VIII do Código de Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu 

imediato arquivamento. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Jaqueline 

S a n t o s  D a m a c e n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000901-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000901-11.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS com indenização por 

DANOS MORAIS proposta por RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO em 

desfavor de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. O reclamante 

noticia que no dia 14 de julho de 2017, trafegava com seu veiculo pela BR 

364 teve seu veículo danificado há 7 km da cidade de Jangada em uma 

espécie de rotatória ou retorno ao cair num buraco grande e ondulação 

(profunda que configura mais um buraco), as rodas do seu veículo carro 

ficaram gravemente danificadas quatro amassadas, sendo que uma ficou 

irrecuperável mesmo após tentativa de reparo da mesma. O veículo ficou 

totalmente desalinhado, necessitando de cambagem e outros reparos nas 

rodas e em algumas peças da parte inferior. Afirma que tentou resolver 

administrativamente, porém sem êxito. Requer por fim, indenização por 

danos materiais no valor de R$ 3.646,95 (três mil seiscentos e quarenta e 

seis reais e noventa e cinco centavos) e indenização por danos morais no 

valor de trinta e cinco salários mínimos. Por outro lado, a reclamada aduz 

que o requerente deixou de comprovar elementos indispensáveis à prova 

do alegado, tais como: o buraco na pista; os danos materiais, a causa 

determinante para o acidente, os orçamentos listam uma longa relação de 

itens supostamente danificados, sem que, contudo, haja prova de efetivos 
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danos, muito menos prova de que os danos decorreriam do acidente na 

forma descrita pelo autor; os danos morais. Pois bem. A Reclamada é 

concessionária prestadora de serviço público sendo seu encargo a 

prestação com qualidade, a fiscalização, a manutenção, o cumprimento da 

lei (inclusive respeitar o Direito do Consumidor), em contrapartida ao direito 

às tarifas que recolhe em pedágios. Não tem ela menos obrigação que o 

Estado. Além das obrigações decorrentes do prestador de serviço 

público, garantidor da segurança na rodovia que explora, tem também os 

encargos contratuais, que não podem ser interpretados de forma a 

restringir suas obrigações para com terceiros e usuários. Contudo, não 

obstante a sua responsabilidade pelo trecho da rodovia BR 364, os 

documentos nos autos não apontam a falha na prestação do serviço a 

ensejar o dano ocorrido. Não há nexo causal entre o possível fato 

gerador, buraco na pista, não demonstrado, e o dano ocorrido. Embora 

sejam aplicáveis as regras do Código do Consumidor, observando-se a 

hipossuficiência do consumidor perante a Reclamada, cabia ao 

Reclamante comprovar os fatos constitutivos do direito que alega possuir, 

nos termos do artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, pois 

além da verossimilhança das alegações, o consumidor deve instruir seu 

pedido com elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos 

narrados tendo em vista que o fato de relação de consumo não inverte de 

forma automática o ônus da prova. A hipossuficiência deve ser em 

relação à capacidade de produzir a prova e não de forma impositiva em 

prol do consumidor. Resta consignar, por oportuno, que o Código de 

Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus probatório exigindo, em 

contrapartida, que o consumidor demonstre a verossimilhança das 

alegações ou a prova da sua hipossuficiência. Vejamos: Art. 6º São 

direitos básicos do consumidor: (...)VIII - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; No caso em tela, inexiste verossimilhança nas alegações da 

Reclamante, tendo em vista que não demonstrou que seu veículo tenha 

sido danificado por suposto buraco na pista, comprovado por meio de 

qualquer fotografia, evidenciando que não houve falha na prestação do 

serviço e por isso, descabida à fixação de indenização pelo abalo moral 

suportado. Destarte, não há como atribuir à reclamada a responsabilidade 

pelos eventuais danos que a parte reclamante alega ter experimentado, 

sendo inexistente o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o 

dano causado, não subsiste qualquer pretensão reparatória. Portanto, não 

havendo a prática de um ato ilícito, elemento essencial para a 

configuração da Responsabilidade Civil, mostra-se impossível a 

condenação da Reclamada em indenização por danos materiais e morais. 

Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no sistema 

PJE.Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE 

F R A N C H I  B A R R O S  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001446-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO OAB - GO31267 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos à execução de id n. 16776901 foram 

interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos à execução de id n. 

16776901.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MESTE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002829-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA THAIS DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002829-94.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BIANCA THAIS DA SILVA 

SOARES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de 

urgência pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ 

sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 
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de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000456-90.2018.8.11.0010. INTERESSADO: JOAO PEREIRA DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com 

indenização de danos morais e materiais proposta por JOAO PEREIRA DA 

SILVA FILHO, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora que sofreu cobrança indevida, 

tendo em vista que seu CPF fora cadastrado junto a base de dados da 

parte reclamada, referente a Unidade Consumidora 6/141533-0, porém, 

que desconhece tal UC, haja vista ausência de tal solicitação, buscando 

assim a declaração de inexistência de débitos e indenização de danos 

morais. Liminar deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, que não há débitos da citada Unidade Consumidora em nome da 

parte autora, tendo em vista que a mesma se encontra cadastrada em 

nome de outro cliente, afirmando que não há dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade, pugnando pela improcedência da 

ação. Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da demanda. É o 

breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o 

que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, referente a Unidade Consumidora 

6/141533-0, em virtude de ausência de solicitação. Em que pese as 

alegações da parte ré de que inexistem débitos em nome da parte autora, 

no que tange a Unidade Consumidora 6/141533-0, sob a fundamentação 

de que tal UC se encontra cadastrada em nome de outro cliente, verifico 

que aquela não conseguiu demonstrar efetivamente a desvinculação do 

CPF da parte autora junto a Unidade Consumidora 6/141533-0. Ademais, 

analisando detidamente, verifico do documento trazido nos autos no ID 

12420453, que houve a vinculação de tal UC em nome da parte autora, 

porém, a mesma NÃO apresentava qualquer débito. Desta forma, restou 

comprovada a inexistência da relação jurídica entre as partes, no que 

tange a UC 6/141533-0. De outro tanto, acerca do aventado dano moral 

tenho que esse não se mostra presente. Com efeito, não se vislumbra dos 

elementos carreados aos autos a presença de qualquer agressão à honra 

da parte autora, sendo certo que o só fato de ter experimentado a 

vinculação de uma Unidade Consumidora em seu nome, a qual frisa-se, 

não possui débitos, ou ainda que houvesse a realização das cobranças, 

pelo fato que se sucedeu, não é bastante para embasar uma condenação 

da parte ré na ordem extrapatrimonial. Vale dizer que, embora a 

responsabilidade da parte reclamada seja objetiva, tal não acoberta por 

lógica a existência do dano moral que deveria ser demonstrado pelo 

agente lesado. Dessa forma é que entendo inexistente o dano moral 

passível de reparação, porquanto não ultrapassou, nesse aspecto, o mero 

dissabor de sofrer a cobrança. Anoto por oportuno, que não restou 

comprovado nos autos o abuso no direito de cobrança da prestadora de 

serviços ou inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, concluindo pela inexistência de dano moral a ser 

reparado. Nesta esteira, é oportuno trazer à reflexão as ponderações de 

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação da existência do 

dano, como elemento objetivo da responsabilidade civil, é indispensável 

que haja ofensa a um bem jurídico”. Ora, nosso meio social nos projeta 

alguns incômodos, estamos todos fadados a estes. Não é qualquer 

importunação que deve ensejar uma reparação, principalmente quando 

observamos que não houve inclusão do nome da Reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito. Neste sentido: EMENTA: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA 

ORIUNDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA 

CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de ação indenizatória 

em que a Recorrida GERCINA DE ARAUJO TOUSUBE postula reparação 

por danos morais e desconstituição de débito, em razão de cobrança 

indevida emitida pela empresa Recorrente OI S/A, oriunda de suposta 

quebra contratual.2. Com efeito, a empresa Recorrente não logrou êxito 

em comprovar a regularidade da cobrança da multa de fidelização após o 

prazo de 01 (um) ano de utilização do serviço pela Recorrida, ônus que 

lhe competia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Todavia, tenho 

que a situação vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor 

que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se 

falar em indenização por dano extrapatrimonial. 4. A situação se resolve, 

pois, com a suspensão das cobranças (desconstituição dos débitos), 

providência deferida na sentença com a confirmação da liminar.5. 

Sentença reformada.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Recurso Inominado: 8010303-87.2015.8.11.0014 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE POXORÉU Recorrente: OI S/A Recorrida: GERCINA DE 

ARAUJO TOUSUBE Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 30/10/2018) RESPONSABILIDADE CIVIL. 

COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO DISSABOR. Embora a cobrança indevida cause 

dissabores, tal situação não tem o condão de provocar ofensa aos 

direitos de personalidade, que justifique a reparação por danos 

extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 2ª Turma Recursal, 

Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) Assim, ante a ausência 

de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência 

da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 
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exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial, a fim de 

tão somente confirmar a liminar deferida e DECLARAR inexistentes os 

débitos discutidos nos autos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Julgo improcedente os pedidos de danos 

morais, nos termos da fundamentação supra. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

A L E X A N D R E  A L V E S  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA LORENA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000805-93.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VERA LUCIA LORENA DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. A litispendência, como 

elemento assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando se 

reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, devendo as ações tramitarem concomitantemente, como preconiza 

o artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 1o Verifica-se a litispendência ou a 

coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma 

ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação 

que está em curso. Partindo deste conceito e em análise dos elementos 

probatórios disponíveis nestes autos, nota-se que há diferença da causa 

de pedir destes autos com autos paradigmas (1000806-78.2018.8.11.0010 

e 1000807-63.2018.811.0010). Nos presentes autos os fatos que 

motivaram a propositura da ação (restritivo de crédito) discute valor 

distinto dos valores dos outros processos paradigmas, razão pela qual, 

rejeito a preliminar. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superada a 

preliminar, analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, uma vez 

que o ponto controvertido da presente seria facilmente esclarecido com a 

juntada do contrato e da fatura comprovante do débito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. 

Alega a Autora ter sido surpreendida com uma negativação em seu nome 

oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 32,27 (trinta e dois reais e vinte e 

sete centavos), cuja origem aduz desconhecer. Consequentemente, 

requer a declaração de inexistência do débito, bem como indenização 

pelos danos morais. Oportunizada a conciliação (id 14428039), as partes 

compareceram, porém optaram por não conciliarem. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 

6º, VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessária a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. 

Inobstante a inversão do ônus probatório, a Autora traz como 

comprovante de negativação, um extrato no qual consta a negativação 

objeto deste processo. A Ré, por sua vez, alega inexistência dos danos 

morais, bem como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, 

pois alega que a indicação de contrato na negativa seria o número 

referente a fatura cobrada da Unidade Consumidora da reclamante, 

observa-se que nos autos há juntada de comprovante de residência pela 

parte autora de fatura de energia em que consta seu nome na Unidade 

Consumidora 6/1110998-0 (id 12965112). Assim, tem-se que a 

negativação dos dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, é 

fato incontroverso nos autos, mas representa um exercício regular de 

direito por parte da Ré, nos termos do artigo 188, I do C.C. Dessa forma, 

entendo que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, a Autora contratou os serviços da Ré, sendo a 

negativação devida, principalmente quando a Autora não demonstrou o 

pagamento do valor negativado. Consequentemente, pelo conjunto 

probatório, tem-se que a Ré apresentou argumentos que desconstituem, 

modificam e extinguem o direito pleiteado pela parte Autora. E é nesse 

sentido que tem decidido a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA 

A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. 

PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 

DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Nesse peculiar, entendo que o 

negócio jurídico firmado envolve agentes capazes, objeto lícito e forma 

prescrita ou não defesa em lei, sendo válido nos termos do artigo 104 do 

C.C. Dessa feita, não há subsídios para que haja o cancelamento do 

contrato, razão pela qual, OPINO por julgar improcedentes os pedidos da 

parte reclamante quanto à declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos 

observar, por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já que a Autora 

tenta indicar a inexistência da relação jurídica e débito devidamente 

comprovados nos presentes autos, tornando-se a condenação em 

litigância de má-fé medida necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 

do CPC/15. DA ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO Em relação ao 

pedido contraposto formulado pela Ré, OPINO pelo seu acolhimento 

parcial, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95. No entanto, para fins 

de valor do pedido contraposto, deve-se levar em conta apenas o valor 

aqui discutido, o montante de R$ 32,27 (trinta e dois reais e vinte e sete 

centavos. Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as 

partes, nos termos da fundamentação supra: OPINO por indeferir a 

preliminar arguida. NO MÉRITO: OPINO por reconhecer a relação de 

consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão 

do ônus da prova em favor da Autora, consoante preconizado no artigo 

6º, VIII. OPINO pela IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial 

quanto à anulação de negócio jurídico e declaração de inexistência dos 

débitos ora discutidos, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Em 

consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da parte Autora por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, 

caput do CPC. OPINO por julgar PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora a pagar à Ré o valor de R$ 32,27 (trinta e 

dois reais e vinte e sete centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% 

ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

do vencimento do débito, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. OPINO, 

ainda, por CONDENÁ-LO ao pagamento das custas processuais, 

conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Ellen Adriane 

S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-32.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS OAB - 840.189.251-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA CRISTINE OLIVEIRA NOGUEIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000725-32.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REPRESENTANTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: KARLA CRISTINE OLIVEIRA NOGUEIRA ALVES Vistos, etc. 

Manifesta a parte postulante o desinteresse pelo prosseguimento da 

presente demanda judicial. Sem delongas, HOMOLOGO o pedido de 

desistência para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA LORENA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000806-78.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VERA LUCIA LORENA DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. A litispendência, como 

elemento assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando se 

reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, devendo as ações tramitarem concomitantemente, como preconiza 

o artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 1o Verifica-se a litispendência ou a 

coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma 

ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação 

que está em curso. Partindo deste conceito e em análise dos elementos 

probatórios disponíveis nestes autos, nota-se que há diferença da causa 

de pedir destes autos com autos paradigmas (1000805-93.2018.8.11.0010 

e 1000807-63.2018.811.0010). Nos presentes autos os fatos que 

motivaram a propositura da ação (restritivo de crédito) discute valor 

distinto dos valores dos outros processos paradigmas, razão pela qual, 

rejeito a preliminar. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superada a 

preliminar, analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, uma vez 

que o ponto controvertido da presente seria facilmente esclarecido com a 

juntada do contrato e da fatura comprovante do débito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. 

Alega a Autora ter sido surpreendida com uma negativação em seu nome 

oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 56,68 (cinquenta e seis reais e 

sessenta e oito centavos), cuja origem aduz desconhecer. 

Consequentemente, requer a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização pelos danos morais. Oportunizada a conciliação (id 

13929825), as partes compareceram, porém optaram por não conciliarem. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 

6º, VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessária a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. 

Inobstante a inversão do ônus probatório, a Autora traz como 

comprovante de negativação, um extrato no qual consta a negativação 

objeto deste processo. A Ré, por sua vez, alega inexistência dos danos 

morais, bem como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, 

pois alega que a indicação de contrato na negativa seria o número 

referente a fatura cobrada da Unidade Consumidora da reclamante, 

observa-se que nos autos há juntada de comprovante de residência pela 

parte autora de fatura de energia em que consta seu nome na Unidade 

Consumidora 6/1110998-0 (id 12965230). Assim, tem-se que a 

negativação dos dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, é 

fato incontroverso nos autos, mas representa um exercício regular de 

direito por parte da Ré, nos termos do artigo 188, I do C.C. Dessa forma, 

entendo que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, a Autora contratou os serviços da Ré, sendo a 

negativação devida, principalmente quando a Autora não demonstrou o 

pagamento do valor negativado. Consequentemente, pelo conjunto 

probatório, tem-se que a Ré apresentou argumentos que desconstituem, 

modificam e extinguem o direito pleiteado pela parte Autora. E é nesse 

sentido que tem decidido a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA 

A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. 

PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 

DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Nesse peculiar, entendo que o 

negócio jurídico firmado envolve agentes capazes, objeto lícito e forma 

prescrita ou não defesa em lei, sendo válido nos termos do artigo 104 do 

C.C. Dessa feita, não há subsídios para que haja o cancelamento do 

contrato, razão pela qual, OPINO por julgar improcedentes os pedidos da 

parte reclamante quanto à declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos 

observar, por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já que a Autora 

tenta indicar a inexistência da relação jurídica e débito devidamente 

comprovados nos presentes autos, tornando-se a condenação em 

litigância de má-fé medida necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 

do CPC/15. DA ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO Em relação ao 

pedido contraposto formulado pela Ré, OPINO pelo seu acolhimento 

parcial, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95. No entanto, para fins 

de valor do pedido contraposto, deve-se levar em conta apenas o valor 

aqui discutido, o montante de R$ 56,68 (cinquenta e seis reais e sessenta 

e oito centavos). Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas 

as partes, nos termos da fundamentação supra: OPINO por indeferir a 

preliminar arguida. NO MÉRITO: OPINO por reconhecer a relação de 

consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão 

do ônus da prova em favor da Autora, consoante preconizado no artigo 

6º, VIII. OPINO pela IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial 

quanto à anulação de negócio jurídico e declaração de inexistência dos 

débitos ora discutidos, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Em 

consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da parte Autora por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, 

caput do CPC. OPINO por julgar PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora a pagar à Ré o valor de R$ 56,68 

(cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do vencimento do débito, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 

9.099/95. OPINO, ainda, por CONDENÁ-LO ao pagamento das custas 

processuais, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta 

sentença. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 
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____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60928 Nr: 3546-75.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlene Moreira Dante, Ismael Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:18.182-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação, ratifico a liminar concedida em efeito ativo pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e determino que os requeridos promovam a 

demolição do imóvel construído na “Ilha” com a retirada do material 

empregado no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária 

de R$ 1.000,00 (mil reais).Determino ainda a restauração as condições 

primitivas da vegetação, solo e corpos d’água afetados pelas construções 

realizadas no local, nos moldes do PRAD a ser apresentado devidamente 

protocolizado e aprovado pela SEMA às expensas dos requeridos, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)..... Oficie-se à Secretaria do 

Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT e IBAMA/MT do conteúdo da 

presente decisão.Ciência ao Ministério Público.Sem custas. Havendo 

necessidade de nomeação de defensor dativo, arbitro honorários 

advocatícios em favor do Dr. Felipe de Oliveira Alexandrino em 05 URH’S a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se certidão para 

cobrança a requerimento do interessado.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34762 Nr: 2306-90.2009.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Helena Borges Oliveira, Ana Carolina 

Borges de Oliveira, Bruna Borges Oliveira, Valdemir da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418, Patrícia 

Quessada Milan - OAB:7131/MT, Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A, vera - OAB:

 Vistos etc.Ministério Público propôs ação civil pública em face de Lucia 

Helena Borges Oliveira em razão de desmatamento sem a devida licença 

ambiental de 10,0 ha de floresta nativa, cuja liminar foi parcialmente 

deferida (fls. 75/78).)Superado as preliminares levantadas pelos 

requeridos, fixo como pontos controvertidos a existência do dano 

ambiental, nexo causal e ação ou omissão dos requeridos, bem como 

eventual valor a ser indenizado a coletividade. Determino a intimação das 

partes através de seus advogados para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir justificando sua 

necessidade, sob pena de preclusão.Intime-se pessoalmente o Ministério 

Público.Após, venham os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58972 Nr: 1481-10.2013.811.0018

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Gonçalves de Oliveira, Juízo D. Com. de 

Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial em todos os seus termos.

Processe o feito em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por se tratar de cumprimento de sentença, promova-se às devidas 

anotações junto ao sistema apolo.

Intime-se a parte executada, para em 3 (três) dias, efetuar o pagamento 

das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no 

seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, com 

supedâneo no artigo 528 do Código de Processo Civil.

Consigno, fica a parte executada desde já advertida de que somente a 

comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento.

 Advirta-se a parte executada que o não pagamento ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme dispõe o artigo 

528, § 3º, do Código de Processo Civil.

Anote-se, ainda, que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

 O cumprimento da pena, por sua vez, não exime o executado do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas. (artigo 528, § 5º do 

CPC)

Decorrido o prazo para pagamento, diga a parte exequente, em 3 (três) 

dias, sobre eventual justificação ou ausência dela e, após, abra-se vista 

ao Ministério Público.

Outrossim, expeça-se ofício ao INSS para que este órgão informe se a 

parte executada trabalha e em que empresa, para cumprimento do que 

dispõe o artigo 529 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65002 Nr: 2262-95.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre da Silva Colinsque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lisanil da Conceição Patrocinio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Vistos etc. Recebo a contradita da testemunha Howenda Nibetat Baganha 

e colho o seu depoimento como informante. Homologo a desistência das 

testemunhas Sinara Pereira Arruda da Silva e Maria Antonia dos Santos 

Rodrigues, bem como o depoimento pessoal da parte requerida Lisanil da 

Conceição Patrocinio Pereira. Declaro encerrada a instrução. Dê-se vista 

dos autos a parte requerente para apresentação de alegações finais e ao 

requerido no prazo legal. Após, venham os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98462 Nr: 5867-44.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson da Matta, Maria Conceição Parra da Matta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bento Gonçalves Lima, Morenita de Oliveira 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 
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OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANNE SANTI DE LIMA - 

OAB:15435

 Intimar o patrono das partes requeridas acerca da Juntada de Recurso do 

Requerente de folhas 105/113 (ref.: 54), para querendo, apresentar as 

Contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100796 Nr: 7130-14.2017.811.0018

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que os presentes autos foram recebidos pelo CEJUSC 

– Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 210773/2018, e designado 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 07/02/2019, às 14hs00min. 

Certifico ainda que, com fundamento no enunciado nº 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, 

no dia e hora descritos acima.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36438 Nr: 604-75.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuza A Silva - ME, Neuza Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:CITAÇÃO

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Neuza A Silva - Me, CNPJ: 

01445752000129, brasileiro(a), Endereço: Av. Rio Arinos, 1174, Bairro: 

Centro, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Neuza Aparecida da Silva, Cpf: 42027551115 Filiação: 

Ana Rita Cardoso da Silva, data de nascimento: 26/03/1963, brasileiro(a), 

casado(a), Endereço: Av. Goias, 87, Bairro: Centro, Cidade: Nova Canaã 

do Norte-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa 200910437, descrita na inicial, cujo o 

valor importa em R$-12.037,20 (doze mil, trinta e sete reais e vinte 

centavos)

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57177 Nr: 3415-37.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. Vani Agropecuária - ME., Jose Aparecido 

Vani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:CITAÇÃO

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): J. A. Vani Agropecuária - Me., 

CNPJ: 07799282000188Inscrição Estadual: 133146111, brasileiro(a), 

Endereço: Estrada Juara/tabaporã, Km 35 - Fazenda Lambari, Bairro: Zona 

Rural, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Jose Aparecido Vani, Cpf: 63013231149, Rg: 1662727-0 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), pecuarista, Endereço: Rua 

Campina Verde, Nº 22, Bairro: Tocaia Grande, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa 20128925, descrita na inicial, cujo o 

valor importa em R$-19.106,40 (dezenove mil, cento e seis quarenta 

centavos)

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35814 Nr: 3360-91.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Holanda & Gonçalves Ltda EPP (Filial), Valfredo 

Gil Holanda Moraes, Josenilde Gonçalves Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Holanda & Gonçalves Ltda Epp 

(Filial), CNPJ: 26782441000267, brasileiro(a), Endereço: Av. Rio Arinos, 

976 Ou 231 - S, Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Josenilde Gonçalves Moraes, Cpf: 58099557115, Rg: 

897.347 SSP MT Filiação: Nicanor Gonçalves da Silva e de Armezinda 

Rodrigues da Silva, data de nascimento: 23/01/1966, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante, Endereço: Rua Belem, N. 110 e, Bairro: Centro, 

Cidade: Juara-MT

Executados(as): Valfredo Gil Holanda Moraes, Cpf: 27016854191, Rg: 

290.090 SSP MT Filiação: José de Holanda Moraes e Geni Holanda 

Campelo, data de nascimento: 24/02/1961, brasileiro(a), natural de Santa 

fé-PR, casado(a), comerciante, Endereço: Av. Rio Arinos, 231-S, Bairro: 

Centro, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa nº 200912315, descrita na inicial, 

cujo o valor importa em R$-55.631,10 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e 

trinta e um reais e dez centavos).

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92539 Nr: 2919-32.2017.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, da Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

05/02/2019, às 15hs00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58972 Nr: 1481-10.2013.811.0018

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Gonçalves de Oliveira, Juízo D. Com. de 

Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 se desvirtuar o caráter de tal prisão, tornando-se uma autêntica pena ao 

executado. Em face do que preceitua o artigo 81 da Lei nº 7.210/84 (Lei de 

Execução Penal), o preso provisório ficará separado do condenado por 

sentença transitada em julgado, o mesmo se dizendo da prisão temporária 

(Lei nº 7.960, de 21.12.89, art. 3º), de tal sorte, dada a circunstância do 
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caso em apreço, de um devedor de alimentos, tem-se que esse deverá 

permanecer separado dos demais presos". (Divórcio e Separação, Editora 

do Direito, 1997, p. 132).Posto isto, como coação necessária ao 

cumprimento das obrigações decorrentes da paternidade, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL do executado Gilmar Gonçalves de Oliveira, no endereço 

informado às fls. 33, pelo prazo de 03 (três) meses, como autoriza o art. 

5º, inc. LXVII da CF e art. 528, §3º do Código de Processo Civil.Expeça-se 

mandado de prisão, observando-se as cautelas legais, consignando, 

ainda, que o devedor deverá ser recolhido em local separado dos demais 

presos, condenados ou provisórios, sendo recolhido em ambiente 

semelhante ao destinado a presos com direito à prisão especial, conforme 

dispõe o art. 1.445 da CNGC/MT.Ocorrendo o pagamento do débito, 

expeça-se imediatamente alvará de soltura em favor do executado.Ainda, 

com o pagamento do débito, intime-se a parte exequente para manifestar e 

colha-se parecer Ministerial.Expeça-se mandado de prisão consignando 

nele o valor atualizado da dívida.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59723 Nr: 2269-24.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Sirso Carrafa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo R. 

Goes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intamar o patrono do autor, quanto ao despacho de fls.78, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36062 Nr: 226-22.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Oliveira, Fernando Nascimento Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Etscheid Techno S/A - Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heliosa Marques da Silva - 

OAB:159.755 SP

 Intimar a patrona da parte executada para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.206/207 e fl. 216, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40497 Nr: 949-07.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. G. Veiculos Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Sacchi Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40603 Nr: 1054-81.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Gomes de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Trindade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Bofi - 

OAB:30515/PR

 Intimar o patrono da parte executada para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.190/196, bem como a respeito de pedido 

de adjudicação de fl.119, conforme item IV do despacho fl.146, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62707 Nr: 167-92.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Tezini Molina Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparicio Cardoso da Roza, Soan Barros da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 Intimar os patronos das partes quanto a audiência redesignada para o dia 

12.12.2018 às 13h30m, nos autos da Carta Precatória nº 

8896-77.2018.8.11.0015, Código 329159, Terceira Vara de Sinop, 

conforme informação juntada às fl.131/132.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41651 Nr: 2087-09.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AU-FN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdH-E, JLdH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 112, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de cálculo de f. 123-v. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia 

da operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do 

valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na 

conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;c) Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o executado, que poderão 

apresentar embargos em 30 dias (art. 16 da LEF);e) Apresentados os 

embargos, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 

igual prazo (art. 17 da LEF). Não havendo embargos, certifique-se e diga o 

exequente no prazo de 05 dias.Cumpra-se.Às providências.Em Juara/MT, 

02 de maio de 2017. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27205 Nr: 5191-48.2007.811.0018

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cynthia Durante - 

OAB:10282/MT, Manoel Arcanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Através da petição de f. 152 a parte exequente pleiteia a utilização do 

sistema INFOJUD para localizar bens passíveis de penhora em nome do 

executado, requerendo cópia das últimas declarações de renda.

Pois bem. Quanto ao pedido de requisição a Delegacia da Receita Federal 

é pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, 

mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 363 de 545



que não é o caso.

Sim, pois “A requisição judicial à Receita Federal para que informe sobre a 

declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o pedido pesquisas no sistema 

INFOJUD, notadamente copia das declarações de imposto de renda.

INTIME-SE o exequente para indicar bens a penhora no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 7910 Nr: 1603-09.2002.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thamar Cristina Santos Bezerra, Evaldo 

Rogério Heitmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOA parte exequente pleiteia nova penhora online nas contas 

bancárias da parte executada (f. 132).Entendo que, caso a penhora on 

line seja negativa, deve o credor indicar bens passíveis de penhora, posto 

que “O juízo não está obrigado a ficar diligenciando indefinidamente junto a 

instituições financeiras, em busca de recursos sob depósito que possam 

ser utilizados para garantia processual do débito. II- Sem uma indicação 

concreta do exequente no sentido da existência de algum recurso novo 

sob depósito, a reiteração não se justifica”. (TRF 2ª R. – AI 

2009.02.01.013762-1 – Relª Lana Regueira – DJe 28.10.2011 – p. 

298).Ora, o simples decurso do tempo desacompanhado de qualquer 

diligência implementada pelo credor visando localizar bens passíveis de 

penhora não tem o condão de, por si só, habilitar a reiteração de penhora 

on line pelo sistema BacenJud, conforme iterativo entendimento 

jurisprudencial:“AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

BACENJUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – REQUISITO – 1- A demonstração 

de que o executado teve sua situação econômica alterada é requisito 

essencial para o deferimento do pedido de reiteração do bloqueio de 

valores, via BACENJUD. Precedentes deste Colegiado e do STJ. 2- Agravo 

legal desprovido. (TRF 4ª R. – AG-AI 0002845-36.2012.404.0000/PR – 2ª 

T. – Rel. Des. Fed. Otávio Roberto Pamplona – DJe 16.05.2012 – p. 170)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BACENJUD – 

DILIGÊNCIAS REITERADAS – FALTA DE JUSTA CAUSA – Frustrada a 

tentativa de penhora de dinheiro por meio de consulta ao sistema 

BACENJUD, é indevida a reiteração continuada da pesquisa, à medida que 

não compete ao Poder Judiciário o encargo de investigador permanente da 

existência de bens de executado para a satisfação do interesse da 

exeqüente. (TJMG – AI 1.0024.03.961522-4/001 – 4ª C.Cív. – Rel. Dárcio 

Lopardi Mendes – DJe 11.04.2012)”FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

indefiro o pleito de fls. 132/133.Remetem-se os autos ao arquivo 

provisório, conforme determinado na decisão de fls. 126 , iniciando-se o 

prazo de 05 anos da prescrição intercorrente.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56396 Nr: 2636-82.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Padilha Pinto & Ribeiro da Costa Ltda, 

Claudemir Padilha Pinto, Celiane Santana Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte exequente pleiteia nova penhora online nas contas bancárias da 

parte executada (f. 97).

Entendo que, caso a penhora on line seja negativa, deve o credor indicar 

bens passíveis de penhora, posto que “O juízo não está obrigado a ficar 

diligenciando indefinidamente junto a instituições financeiras, em busca de 

recursos sob depósito que possam ser utilizados para garantia 

processual do débito. II- Sem uma indicação concreta do exequente no 

sentido da existência de algum recurso novo sob depósito, a reiteração 

não se justifica”. (TRF 2ª R. – AI 2009.02.01.013762-1 – Relª Lana 

Regueira – DJe 28.10.2011 – p. 298).

Ora, o simples decurso do tempo desacompanhado de qualquer diligência 

implementada pelo credor visando localizar bens passíveis de penhora 

não tem o condão de, por si só, habilitar a reiteração de penhora on line 

pelo sistema BacenJud, conforme iterativo entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BACENJUD – 

REITERAÇÃO DO PEDIDO – REQUISITO – 1- A demonstração de que o 

executado teve sua situação econômica alterada é requisito essencial 

para o deferimento do pedido de reiteração do bloqueio de valores, via 

BACENJUD. Precedentes deste Colegiado e do STJ. 2- Agravo legal 

desprovido. (TRF 4ª R. – AG-AI 0002845-36.2012.404.0000/PR – 2ª T. – 

Rel. Des. Fed. Otávio Roberto Pamplona – DJe 16.05.2012 – p. 170)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BACENJUD – 

DILIGÊNCIAS REITERADAS – FALTA DE JUSTA CAUSA – Frustrada a 

tentativa de penhora de dinheiro por meio de consulta ao sistema 

BACENJUD, é indevida a reiteração continuada da pesquisa, à medida que 

não compete ao Poder Judiciário o encargo de investigador permanente da 

existência de bens de executado para a satisfação do interesse da 

exeqüente. (TJMG – AI 1.0024.03.961522-4/001 – 4ª C.Cív. – Rel. Dárcio 

Lopardi Mendes – DJe 11.04.2012)”

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o pleito de fls. 97/98.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, indicando bens a penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28393 Nr: 948-27.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Benjamim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Sonia Maria Petenatti - OAB:114.448/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social em que alega excesso de execução por 

inobservâncias das determinações cogentes quanto à atualização do 

“quantum debeatur”.

Aduz o excipiente, em síntese, que há diferença entre os cálculos 

apresentados pelo exequente em relação aos apresentados pelo INSS, 

haja vista a inobservância da aplicação da Lei nº 11.960/2009, 

consistentes nos juros de mora e na correção monetária, com redução de 

12% para 6% ao ano.

 Ressalta que a conta do exequente importou em R$ 73.970,33, enquanto 

que o cálculo do INSS importou em R$ 61.972,03, perfazendo a diferença 

de R$ 11.998,30. A parte ex-adversa impugnou o pedido.

É o relatório. Decido.

Pois bem. Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos 

próprios autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte 

autora entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende 

entre o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do 

benefício.

Considerando que a autarquia não apresentou memória de calculo que 

entende devida, não demonstrando qualquer excesso na execução tenho 

que a exceção de pre-executividade merece ser rejeitada.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS rejeito a exceção de pre-executividade 

apresentada pelo INSS e homologo os cálculos apresentados pela autora.

Expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos termos da 

Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 2060 Nr: 224-43.1996.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Jocelino de Oliveira Neto- rep. Lucia Helena 

Borges Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO FRANCISCO AMÊNDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B

 D E S P A C H O

Defiro o pedido de fls. 341.

Proceda-se a pesquisa junto ao Sistema RENAJUD, de veículos em nome 

do executado, em especial o indicado pela exequente, sendo a restrição 

apenas para transferência.

 Com a juntada do extrato, vista a parte exequente para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39827 Nr: 286-58.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo da Silva Metka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo improcedentes a impugnação à 

execução, fixando o quantum debeatur apresentado pela autora, na data 

de 04/2018 em R$ 58.208,67.Preclusa a presente decisão, requisite-se a 

expedição de precatório/RPV, informando ao TRF1 o valor a ser 

requisitado e a data da última atualização, cabendo ao setor competente 

daquele sodalício a apuração do montante final, requisitando o (s) 

pagamento (s) por meio do sistema eletrônico e-PrecWeb.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30631 Nr: 3221-76.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIA, Carmelinda Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedentes a impugnação à 

execução, fixando o quantum debeatur, na data de 01/2018 em R$ 

25.821,38.Preclusa a presente decisão, requisite-se a expedição de 

precatório/RPV, informando ao TRF1 o valor a ser requisitado e a data da 

última atualização, cabendo ao setor competente daquele sodalício a 

apuração do montante final, requisitando o (s) pagamento (s) por meio do 

sistema eletrônico e-PrecWeb.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30744 Nr: 3439-07.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Ledesma.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Ledesma (Mercadinho Bela Vista)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 DESPACHO

Considerando que na Comarca atualmente só conta com uma Defensora 

Pública, nomeio a Dra. Marcia de Campos Luna, como advogada dativa da 

parta ré, arbitrando desde já 01 (um) URH nos termos da tabela da OAB.

Intime-se a advogada nomeada para apresentar contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos a E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso de 

apelação interposto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41807 Nr: 2242-12.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gorette Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40139 Nr: 595-79.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Batista Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrona do parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43609 Nr: 720-13.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovina Marta Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscila Barbosa Silva Rocha - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34335 Nr: 1915-38.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alceu Vitoriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721, Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63245 Nr: 677-08.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61863 Nr: 4484-70.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Arinos Ltda, Giovanni Gouvea Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HULGO MOURA MARTINS - 

OAB:4042, Roberto Carlos Mailho - OAB:3.047/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Leiner Leal Rosa - 

OAB:7715/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:MT/4062, Victor 

Hugo Senhorini de Aquino - OAB:12546/MT

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59816 Nr: 2366-24.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

As preliminares arguidas se confundem com o mérito e serão analisadas 

por ocasião do julgamento. Assim para dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data de 05.02.2019 às 13h30.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63582 Nr: 990-66.2014.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Prado Ruiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Lídia Maria Ferro Prado Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Araujo Silva - 

OAB:4876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 107.

Certifique-se a intimação dos herdeiros.

Intime-se a inventariante para juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, certidão negativa de débito estadual para fins gerais, certidão 

negativa da PGE-MT, certidão negativa de débito federal e municipal e 

GIA-ITCD com a guia de recolhimento do ITCMD.

Intimem-se as Fazendas Públicas: Estadual e Municipal para manifestar 

interesse no feito.

Por fim, intime-se a inventariante para apresentar plano de partilha.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26657 Nr: 4640-68.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS, EdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Marcelo Rodrigues Leirião - OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuelle Albert Carvalho - 

OAB:14220/MT, Joacir José Carvalho - OAB:4568/MT, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418

 D E S P A C H O

DEFIRO o pleito de fls. 329.

Intime-se a parte executada pessoalmente para cumprir voluntariamente a 

sentença, nos termos do art. 513, §4º do CPC, notadamente para que 

pague o débito indicado na planilha de fls. 330, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de penhora.

Após, intime-se a exequente para pugnar o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-29.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DESPACHO Processo: 

8010287-29.2012.8.11.0018. REQUERENTE: JOSE CARLOS DA FONSECA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Recebo os embargos a execução. Cite-se 

a parte embargada para que responda, no prazo legal. Após, conclusos 

para decisão. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010138-91.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SETA VALERIA MARAFICA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

quanto a satisfação integral do crédito buscado nesta demanda.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010015-98.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI RIBEIRO COSTA (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

anexar memória atualizada do débito e pugne o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000048-12.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 16763692, NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-55.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNO GERALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

quanto a satisfação integral do crédito buscado nesta demanda.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010409-03.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA CORDEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

quanto a satisfação integral do crédito buscado nesta demanda.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000011-82.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FANINI BELARMINO DE JESUS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JUARA (EXECUTADO)

RICARDO ALEXANDRE COELHO PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

quanto à satisfação integral do crédito buscado nesta demanda.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-92.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VONICLEI GASPARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

quanto à satisfação integral do crédito buscado nesta demanda.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-20.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SINARA CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO FAEDA OAB - MT0003589A (ADVOGADO(A))

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

quanto à satisfação integral do crédito buscado nesta demanda.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010133-35.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU DE SOUZA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MAGALHAES MEDEIROS OAB - RS0060702A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

quanto à satisfação integral do crédito buscado nesta demanda.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010276-58.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKIEL RENNAN WELTER SOKOLOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

quanto à satisfação integral do crédito buscado nesta demanda

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010480-05.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

quanto à satisfação integral do crédito buscado nesta demanda

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010305-11.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA TEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

quanto à satisfação integral do crédito buscado nesta demanda

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000048-75.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

quanto à satisfação integral do crédito buscado nesta demanda

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 61410 Nr: 4021-31.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claúdio Jordão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAÚDIO JORDÃO, Cpf: 38723352949, 

Rg: 2632665-5, Filiação: Maria de Lourdes Pereira e José Jordão Neto, 

data de nascimento: 11/12/1958, brasileiro(a), natural de Cafelandia-SP, 

casado(a), serviços gerais em fazendas, Telefone (66) 3596-1053. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para ABSOLVER CLÁUDIO JORDÃO do delito descrito no art. 

129, §9º c/c art. 147, ambos do Código Penal nos termos do art. 386, VII 

do CPCP e CONDENA-LO, como incurso nas penas do artigo 12 da Lei nº 

10.826/2003, à pena de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo 

para cada dia-multa. A pena deverá ser cumprida em regime aberto, na 

forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Nos termos do artigo 44, § 2º, 

do Código Penal, e considerando que as circunstâncias do artigo 59 do 

mesmo diploma legal não desabonam o réu a ponto de impedir a 

substituição, considero ser suficiente para a prevenção e reprovação do 

crime (CP, art. 44, III), a CONVERSÃO da pena privativa de liberdade em 

duas penas restritivas de direitos referentes à prestação de serviços à 

comunidade e limitação de fim de semana, na forma e condições a serem 

fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de 

Pena. Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, em tese 

cabível, por se tratar de medida mais gravosa. Defiro ao réu o direito de 

apelar em liberdade, em face da dimensão da pena aplicada, e com 

relação ao regime inicial de cumprimento (aberto). Deixo de fixar 

indenização civil, tendo em vista a ausência de requerimento e por não 

ficar configurado dano nos autos. Condeno o acusado ao pagamento das 

custas processuais que deverão ser descontadas da fiança recolhida 

pelo mesmo. Eventual saldo remanescente, deverá o mesmo ser intimado 

para recolhimento. Quedando-se inerte, lavre-se certidão e encaminhe-se 

ao Tribunal de Justiça para protesto e/ou cobrança...

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 27 de novembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 99701 Nr: 6517-91.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS, HSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REINALDO STACHIW, Cpf: 81022573934, 

Rg: 5.745.977-8, Filiação: Pedro Stachiw e de Otilia Manchur Stachiw, data 

de nascimento: 14/11/1975, brasileiro(a), natural de Pitanga-PR, 

casado(a), comerciante/repórter, Telefone 8425-1165. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, DA DECISÃO ABAIXO TRANSCRITA.

Despacho/Decisão: AUTOS Nº 6517-91.2017.811.0018 – Cód. 

99701Denunciado: Reinaldo Stachiw e outroVistos etc,Observa-se que o 

advogado do acusado Reinaldo Stachiw renunciou o mandato que lhe foi 

outorgado anteriormente.É cediço que é corolário do princípio 

constitucional da ampla defesa, o direito do réu escolher livremente seu 

patrono.Contudo, percebe-se que o acusado mudou de endereço sem 

comunicar ao Juízo (fl. 224).Assim, visando evitar futura alegação de 

cerceamento de defesa na escolha do causídico da confiança do 

denunciado, determino sua intimação por edital e caso não se manifestar, 

os autos deverão ser remetidos a Defensoria Pública para que a ampla 

defesa do indigitado seja exercida em sua plenitude.Cumpra-se com 

urgência em razão da proximidade da data da audiência 

marcada.Cumpra-se expedindo o necessário.Juara/MT, 09 de novembro 

de 2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 28 de novembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111343 Nr: 3612-79.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Vieira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de agosto de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 368 de 545



2019, às 17h00min. Intimem-se as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 74508 Nr: 3445-67.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 CÓD. 74508

Vistos etc.

Em razão das férias da ilustríssima Promotora de Justiça em exercício 

nesta Comarca, entre os dias 27 de junho a 06 de julho do presente ano, 

conforme ofício acostado a fl. retro, redesigno a audiência marcada 

anteriormente para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 15h30min.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001396-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LEONCIO DA SILVA (REQUERENTE)

CATIA FERNANDES DA SILVA CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610/B (ADVOGADO(A))

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT14167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES LOURENCO BERGAMIM (REQUERIDO)

LISANE BOENIG BOGER BERGAMIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUNICE ELENA IORIS DA ROSA OAB - MT6850/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

EVALDO GUSMAO DA ROSA OAB - MT2982/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em cumprimento ao mandado de avaliação determinada na 

decisão ID 15295007, após inúmeras diligências ao escritório do 

Requerido, finalmente em 27/11/2018 consegui falar com o Sr. Valdoir 

Pecinni, gerente administrativo, o qual informou que as áreas em questão 

foram desmembradas da Fazenda Balsa na margem do Rio Juruena, nas 

proximidades da ponte deste, no entanto, não sabe precisar o local exato, 

porque, até onde tem conhecimento, as áreas citadas não foram 

demarcadas in loco. Considerando que as áreas não estão demarcadas 

(locadas), somente com as informações trazidas nos autos (matriculas 

dos imóveis) este oficial de justiça não consegue delimitar o perímetro dos 

imóveis, informação indispensável para a avaliação, ainda mais que, tudo 

indica que estes contam com uma área de preservação permanente (APP) 

às margens do Rio Juruena considerável, o que influencia no valor das 

mesmas. Assim, devolvo a ordem para providências. /MT, 27 de novembro 

de 2018. ELTON ANTONIO RAUBER Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001396-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LEONCIO DA SILVA (REQUERENTE)

CATIA FERNANDES DA SILVA CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610/B (ADVOGADO(A))

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT14167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES LOURENCO BERGAMIM (REQUERIDO)

LISANE BOENIG BOGER BERGAMIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUNICE ELENA IORIS DA ROSA OAB - MT6850/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

EVALDO GUSMAO DA ROSA OAB - MT2982/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em cumprimento ao mandado de avaliação determinada na 

decisão ID 15295007, após inúmeras diligências ao escritório do 

Requerido, finalmente em 27/11/2018 consegui falar com o Sr. Valdoir 

Pecinni, gerente administrativo, o qual informou que as áreas em questão 

foram desmembradas da Fazenda Balsa na margem do Rio Juruena, nas 

proximidades da ponte deste, no entanto, não sabe precisar o local exato, 

porque, até onde tem conhecimento, as áreas citadas não foram 

demarcadas in loco. Considerando que as áreas não estão demarcadas 

(locadas), somente com as informações trazidas nos autos (matriculas 

dos imóveis) este oficial de justiça não consegue delimitar o perímetro dos 

imóveis, informação indispensável para a avaliação, ainda mais que, tudo 

indica que estes contam com uma área de preservação permanente (APP) 

às margens do Rio Juruena considerável, o que influencia no valor das 

mesmas. Assim, devolvo a ordem para providências. /MT, 27 de novembro 

de 2018. ELTON ANTONIO RAUBER Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000362-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para manifestar 

acerca da declaração trazida aos autos na id. nº 15505145, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001379-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001379-71.2018.8.11.0025. AUTOR(A): 

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

VISTOS, Pasqualotto & Pasqualotto Ltda. ajuizou a presente ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais em desfavor da VIVO S.A., narrando, em síntese, que 

possuía contrato de prestação de serviços de telefonia móvel com a ré na 

modalidade plano empresarial e que teria sido alterado sem o 

consentimento do representante legal da autora. Afirma que além da troca 

de plano passou a ter inúmeros problemas em decorrência da péssima 

qualidade do sinal ofertado na região e, mesmo depois de diversos 

reclamos junto à prestadora de serviço de telefonia não obteve êxito na 

solução do impasse. Assinala que face o descaso da ré, ingressou com 

reclamação perante a ANATEL, sendo acolhida sua pretensão, mas 

mesmo assim, a ausência/má qualidade do sinal persistiu causando 

diversos transtornos à autora, porquanto não conseguia contatar com 

seus colaboradores e fornecedores que se encontravam em viagem. 

Verbera que diante ausência de solução referente à falta de sinal, pela 

baixa qualidade dos serviços prestados, os quais não atendiam aos 

interesses da consumidora, resolveu migrar para outra operadora de 

telefonia celular, realizando a portabilidade prevista na legislação de 
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telefonia, cancelando o contrato firmado com a requerida. Ao final, 

assevera que a migração de operadora se concretizou em 28.03.2018, 

entretanto, no mês de maio/2018 teria sido surpreendido com o 

recebimento de uma fatura emitida pela requerida, no valor de R$ 

40.916,18, referente à multa por cancelamento do contrato, da qual afirma 

que não foi informada sobre tal cobrança caso optasse pela portabilidade. 

Por tudo isso, requereu, em sede de antecipação de tutela, a cominação 

de obrigação de não-fazer para coibir a inserção da autora nos bancos de 

dados de restrição ao crédito, referente a fatura indevida cobrada pela 

quebra do contrato. Foi proferido despacho concedendo prazo para 

autora comprovar o pagamento das custas de ingresso (ID. 15233031), 

que restou atendido no ID. 15269164. Por meio da petição de ID. 16361641, 

pugnou pelo aditamento da peça inicial sob o argumento que ao tempo do 

protocolo da ação não haviam registros de negativação realizados pela ré, 

o que não mais persiste, já que a requerida a inseriu no cadastro de 

inadimplentes em data de 07.10.2018, razão porque requer a concessão 

de tutela antecipatória para retirada das restrições lançadas em seu nome 

pela prestadora de serviços de telefonia, referente as faturas no valor de 

R$ 40.916,26 e de R$ 125,13, sob pena de multa. É o relato que importa. 

Decido. Pretendida a tutela provisória de urgência, nesse instante 

estreita-se a cognição judicial a analisar a presença dos requisitos 

esculpidos no art. 300 do CPC como necessários e suficientes ao 

deferimento da medida emergencial, ou seja: plausibilidade do direito e 

perigo de risco de lesão grave na manutenção da situação de ameaça ao 

direito apontada pela parte. Dito isso, a mim parece inicialmente muito 

relevante destacar na esteira das lições doutrinárias que a probabilidade 

do direito, a que alude o citado dispositivo legal se trata da “situação 

decorrente da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de 

determinada proposição, sobre os motivos divergentes. As afirmativas 

pesando mais sobre o espírito da pessoa, o fato é provável; pesando mais 

as negativas, ele é improvável (Malatesta). A probabilidade, assim 

conceituada, é menos que a certeza, porque lá os motivos divergentes 

não ficam afastados, mas somente suplantados; e é mais que a 

credibilidade, ou verossimilhança, pela qual na mente do observador os 

motivos convergentes e os divergentes comparecem em situação de 

equivalência e, se o espírito não se anima a afirmar, também não ousa 

negar” (Cândido Rangel Dinamarco: A Reforma do Código de Processo 

Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). Fixada essa ideia central, 

no caso em tela é fácil perceber que toda fundamentação do pedido de 

exclusão do registro se baseia em uma negação: ser o débito indevido, 

porque diz respeito a multa cobrada por cancelamento do contrato, que, 

segundo a autora, deu-se de forma motivada (justo motivo), o que, 

inclusive, teria sido assinalado pela agência reguladora dos serviços de 

telefonia no país, na reclamação formalizada pela demandante, porque, 

resumidamente, como a operadora comercializou plano de serviços em 

área em que não há cobertura operacional, estaria a consumidora isenta 

do pagamento de multa caso optasse pela rescisão contratual. Ocorre 

que, nesse primeiro giro de olhos, nada há na inicial ou nos documentos 

acostados com ela que permita chegar a essa ilação, notadamente porque 

a autora não trouxe aos autos o contrato firmado com a ré e tampouco a 

decisão ou documento equivalente da ANATEL que apontasse a isenção 

de multa no caso de cancelamento do contrato, ou mesmo que a afirmada 

procedência da reclamação tenha se fundado em publicidade enganosa, 

pela comercialização de planos de serviços de telefonia em locais que a 

operadora nao funciona, e isto significa dizer que os argumentos exordiais 

são frágeis desaconselhando-se, ao menos neste momento, o deferimento 

da tutela provisória perquirida. Sobre o tema, colho da jurisprudência da 

Corte Cidadã: “Tanto a doutrina como a jurisprudência superaram a 

complexa construção do direito antigo acerca da prova dos fatos 

negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de que o fato negativo 

nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que uma alegação 

negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser provada. Desse 

modo, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato contrário 

àquele deduzido pela outra parte, tem-se como superada a alegação de 

“prova negativa”, ou “impossível” (STJ, REsp 422.778/SP, Rel. p/ Acórdão: 

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma). Nesse mesmo diapasão: “(...) a 

ideia de que os fatos negativos não precisam ser provados – decorrente 

do brocardo negativa non sunt provanda – vem perdendo seu valor (...) 

todo fato negativo corresponde a um fato positivo (afirmativo) e viceversa. 

Por isso, diz-se, atualmente, que somente os fatos absolutamente 

negativos (negativas absolutas/indefinidas) são insusceptíveis de prova 

(...). Não é possível, por exemplo, provar que nunca estive no Município de 

Candeias. Assim, nesses casos, o ônus probatório é de quem alegou o 

fato positivo de que estive lá (...). Já os fatos relativamente negativos 

(negativas definidas/relativas) são aptos a serem provados. Se alguém 

afirma, por exemplo, que, em 09 de dezembro, não compareceu à 

academia pela manhã, porque foi ao médico, é possível provar 

indiretamente a não ida à academia (fato negativo), se houver 

comprovação de que esteve toda a manhã no consultório médico. (...) E 

nesses casos em que se negam fatos aduzidos pela outra parte, 

fazendo-se, simultaneamente, uma afirmação de fato positivo que 

contradiz e exclui o fato trazido pela contraparte, o ônus da prova será 

bilateral (de ambas).” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 

Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2007. v. 2. 

p. 59-60). Isto posto, não me convencendo da probabilidade do direito 

alegado, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 319), recebo a petição inicial 

para processamento do feito. Remetam-se os autos ao CEJUSC para 

designação de audiência de mediação. Ato contínuo, proceda-se a 

intimação da requerente e a citação da parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para que compareça à audiência designada (art. 

334, do CPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

CPC). Havendo desinteresse da parte requerida na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado da parte autora ou da requerida à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000166-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR LOFFI (RÉU)

DIVINA DA CONCEICAO BRAGA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000166-30.2018.8.11.0025. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: DIVINA DA CONCEICAO BRAGA, ADEMAR LOFFI 

VISTOS, Trata-se de ação monitória ajuizada pela Associação Juinense de 

Ensino Superior do Vale do Juruena em face de Divina da Conceição 

Braga e Ademar Loffi. As partes informaram a realização de acordo 

extrajudicial e requestaram a sua homologação - ID. 15159739. Diante do 

exposto, HOMOLOGO a transação firmada entre as partes para que 

produza os efeitos legais e de direito e, por consequência, julgo extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC,. 

Transitada em julgado e adimplidas as custas processuais, ARQUIVE-SE 

com as cautelas de estilo. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000646-76.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MOACIR BONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000646-76.2016.8.11.0025. REQUERENTE: PAULO 

CESAR BONI REQUERIDO: SERGIO MOACIR BONI V I S T O S, Cuida-se de 

ação de reintegração de posse aviada por Paulo Cesar Boni em face de 

Sergio Moacir Boni. O Autor informou que celebrou acordo com o 

requerido e postulou a desistência do feito. Eis o relato do que importa. D E 
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C I D O. Havendo pedido de desistência da ação pelo autor, homologo por 

sentença a desistência formulada, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na 

forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante a falta de 

interesse jurídico no prosseguimento do feito. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

(CPC, art. 90), que arbitro em R$ 500,00 (art. 85, §8º, CPC), mantendo 

suspensa sua exigibilidade, nos termos do disposto no art. 98, § 3º do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as 

cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000275-44.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO SILVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000275-44.2018.8.11.0025. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: CLAUDIO ANTONIO SILVEIRA VISTOS. Cuida-se de 

ação de cobrança fundamentada em contrato de serviços educacionais. 

Em sede preambular, pleiteou o exequente pelo parcelamento de custas 

processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que faz parte do grupo 

econômico composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino 

Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos 

últimos tempos as três instituições ingressaram com inúmeras ações para 

recuperação de débitos educacionais, cuja somatória dos valores das 

causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e 

quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) e, por isso, exigem o 

recolhimento de custas judiciais no valor aproximado de R$ 28.373,66 

(vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis 

centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão distribuídos, 

atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e 

perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e 

cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os processos em 

trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como é cediço, a 

legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à matéria, 

permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos 

específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse 

em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstrem 

dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido. Na 

hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante nada tem de 

pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição de ensino 

superior que faz parte de conglomerado econômico de grande porte e 

possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, recebo a petição 

inicial e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e 

realização de audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a 

intimação da requerente e a citação da parte requerida, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada 

(art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, 

sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte requerida na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 
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(CPC art. 344). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 367

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000014-16.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DIVINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

ARNO OSTWALD OAB - MT0004686A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000014-16.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

GEFERSON APARECIDO DOS SANTOS REQUERIDO: DANIEL DIVINO DOS 

SANTOS VISTOS, Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com 

restituição de valores, verbalizada por Geferson Aparecido dos Santos 

em face de Daniel Divino dos Santos, por meio da qual busca o 

demandante a invalidação do contrato de compra e venda de imóvel 

urbano, indicado como sendo lote 29 da quadra 336, Setor Industrial, nesta 

cidade de Juína/MT, bem como pretende a restituição do valor pago, ante a 

alegada inadimplência do vendedor com a obrigação de proceder com a 

transferência do bem alienado. Em sede de contestação não foram 

alegadas preliminares ou matérias prejudiciais de mérito, estando o 

processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento e presentes os pressupostos processuais de existência e 

validade da relação constituída, bem como correlatas condições da ação. 

Assim, não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

DECLARO SANEADO O FEITO, nos termos do art. 357, do CPC e, fixo 

como pontos controvertidos: i) a ocorrência de distrato amigável, com a 

devolução de valores pelo requerido, e se positiva a resposta qual valor 

foi efetivamente devolvido ao autor; ii) as razões do não cumprimento da 

obrigação de fazer consistente na tradição da coisa alienada. Fixados os 

pontos controvertidos, indiquem as partes as provas que ainda pretendam 

produzir, especificando detalhadamente, em 5 dias, prazo comum, sob 

pena de indeferimento e julgamento direto da lide. Esgotado o prazo acima 

assinalado, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000014-16.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

GEFERSON APARECIDO DOS SANTOS REQUERIDO: DANIEL DIVINO DOS 

SANTOS VISTOS, Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com 

restituição de valores, verbalizada por Geferson Aparecido dos Santos 

em face de Daniel Divino dos Santos, por meio da qual busca o 

demandante a invalidação do contrato de compra e venda de imóvel 

urbano, indicado como sendo lote 29 da quadra 336, Setor Industrial, nesta 

cidade de Juína/MT, bem como pretende a restituição do valor pago, ante a 

alegada inadimplência do vendedor com a obrigação de proceder com a 

transferência do bem alienado. Em sede de contestação não foram 

alegadas preliminares ou matérias prejudiciais de mérito, estando o 

processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento e presentes os pressupostos processuais de existência e 

validade da relação constituída, bem como correlatas condições da ação. 

Assim, não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

DECLARO SANEADO O FEITO, nos termos do art. 357, do CPC e, fixo 

como pontos controvertidos: i) a ocorrência de distrato amigável, com a 

devolução de valores pelo requerido, e se positiva a resposta qual valor 

foi efetivamente devolvido ao autor; ii) as razões do não cumprimento da 

obrigação de fazer consistente na tradição da coisa alienada. Fixados os 

pontos controvertidos, indiquem as partes as provas que ainda pretendam 

produzir, especificando detalhadamente, em 5 dias, prazo comum, sob 

pena de indeferimento e julgamento direto da lide. Esgotado o prazo acima 

assinalado, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001055-18.2017.8.11.0025. AUTOR(A): ELIANE 

ALVES PEREIRA RÉU: DANIEL DA PAIXAO VISTOS, Trata-se de ação 

possessória verbalizada por Eliane Alves Pereira em face de Daniel da 

Paixão, na qual busca a demandante tutela inibitória para ter preservada a 

sua posse sobre parte do imóvel urbano denominado Lote 7, quadra 285, 

setor 33, localizado na Avenida Olavo Inácio Henz, n. 1427-W, Módulo 6, 

neste município de Juína/MT, que estaria sendo esbulhado/turbado pelo 

requerido. Narra a inicial, que a autora é a legítima proprietária e 

possuidora do imóvel acima descrito, assinalando que adquiriu o imóvel em 

02.08.2016, e que, a época já havia um muro parcialmente construído 

sobre a divisa do terreno vizinho de propriedade do demandado. 

Assevera que ao tentar finalizar a construção do muro foi impedida pelo 

requerido, que derrubou e demoliu toda a edificação existente sem 

qualquer justificativa, verberando que o desígnio daquele nada mais é que 

se apossar de parte do imóvel que lhe pertence. Recebida a inicial e 

deferida a tutela de urgência pleiteada, designou-se audiência de 

conciliação e determinou-se a citação do demandado que, por sua vez, 

apresentou contestação, aduzindo, em suma, que o imóvel da autora está 

sobreposto 5.51m dentro do seu lote, porquanto o muro demolido não 

correspondia a divisa dos imóveis, e que, este fato é objeto de discussão 

na ação demarcatória ajuizada em desfavor da autora, que tramita perante 

a 2ª Vara desta Comarca, tombada sob n. 1000941-79.2017.8.11.0025. 

Analisando detidamente as duas ações, conclui-se que são conexas, na 

medida em que o pedido de fundo de ambas se assemelham, ao passo 

que nesta ação a autora busca a preservação da sua posse ao 

argumento de que o requerido estaria tentando se apossar de parte de 

seu imóvel e naqueloutra pretende o réu a demarcação da linha divisória 

entre os dois imóveis, sob o argumento que o imóvel da autora se 

sobrepõe ao seu. Além disso, não remanescem dúvidas de que o objetivo 

do instituto processual da conexão é evitar que ações com algum nível de 

semelhança ou vinculação tramitem simultaneamente no Poder Judiciário, 

em juízos diversos, sob risco de prolação de decisões conflitantes, se 

acha flagrantemente presente na hipótese versanda. A respeito, colha-se: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - 

CONEXÃO COM AÇÃO DEMARCATÓRIA - EXISTÊNCIA - COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO AO QUAL FOI DISTRIBUÍDA OU REGISTRADA A AÇÃO EM 
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PRIMEIRO LUGAR - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - POSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA. Existindo conexão entre a ação de interdito proibitório e a ação 

de demarcação, devem ser elas reunidas para julgamento simultâneo, de 

forma a se evitar decisões conflitantes. Nos termos do art. 59 do CPC, o 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Incumbe 

ao autor do interdito proibitório demonstrar a sua efetiva posse e o justo 

receio de iminente turbação ou esbulho. Demonstrados os requisitos, de 

rigor o deferimento da liminar proibitória. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0000.16.071763-3/001, Relator(a): Des.(a) José de 

Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2017, 

publicação da súmula em 22/09/2017) Deste modo, com espeque no art. 

55, § 3º do CPC, reconheço a existência de conexão entre a presente 

ação e aqueloutra ação em trâmite perante a 2ª Vara desta Comarca, e 

DECLINO de COMPETÊNCIA para prosseguir na presidência do feito, na 

medida em que é o juízo da 2ª Vara o prevento, já que a primeira ação 

proposta e despachada foi aquela manejada pelo requerido (02.08.2017), 

ao passo que essa foi distribuída em 29.08.2017 e no dia 22.09.2017, 

deu-se o recebimento da inicial. Esgotado o prazo recursal, remeta-se ao 

juízo declinado, para recebimento e processamento ou suscitação do 

conflito negativo de competência, REVOGANDO, desde logo, a liminar 

deferida porque deve ser apreciada e deliberada pelo juízo competente. 

Intimem-se as partes. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001055-18.2017.8.11.0025. AUTOR(A): ELIANE 

ALVES PEREIRA RÉU: DANIEL DA PAIXAO VISTOS, Trata-se de ação 

possessória verbalizada por Eliane Alves Pereira em face de Daniel da 

Paixão, na qual busca a demandante tutela inibitória para ter preservada a 

sua posse sobre parte do imóvel urbano denominado Lote 7, quadra 285, 

setor 33, localizado na Avenida Olavo Inácio Henz, n. 1427-W, Módulo 6, 

neste município de Juína/MT, que estaria sendo esbulhado/turbado pelo 

requerido. Narra a inicial, que a autora é a legítima proprietária e 

possuidora do imóvel acima descrito, assinalando que adquiriu o imóvel em 

02.08.2016, e que, a época já havia um muro parcialmente construído 

sobre a divisa do terreno vizinho de propriedade do demandado. 

Assevera que ao tentar finalizar a construção do muro foi impedida pelo 

requerido, que derrubou e demoliu toda a edificação existente sem 

qualquer justificativa, verberando que o desígnio daquele nada mais é que 

se apossar de parte do imóvel que lhe pertence. Recebida a inicial e 

deferida a tutela de urgência pleiteada, designou-se audiência de 

conciliação e determinou-se a citação do demandado que, por sua vez, 

apresentou contestação, aduzindo, em suma, que o imóvel da autora está 

sobreposto 5.51m dentro do seu lote, porquanto o muro demolido não 

correspondia a divisa dos imóveis, e que, este fato é objeto de discussão 

na ação demarcatória ajuizada em desfavor da autora, que tramita perante 

a 2ª Vara desta Comarca, tombada sob n. 1000941-79.2017.8.11.0025. 

Analisando detidamente as duas ações, conclui-se que são conexas, na 

medida em que o pedido de fundo de ambas se assemelham, ao passo 

que nesta ação a autora busca a preservação da sua posse ao 

argumento de que o requerido estaria tentando se apossar de parte de 

seu imóvel e naqueloutra pretende o réu a demarcação da linha divisória 

entre os dois imóveis, sob o argumento que o imóvel da autora se 

sobrepõe ao seu. Além disso, não remanescem dúvidas de que o objetivo 

do instituto processual da conexão é evitar que ações com algum nível de 

semelhança ou vinculação tramitem simultaneamente no Poder Judiciário, 

em juízos diversos, sob risco de prolação de decisões conflitantes, se 

acha flagrantemente presente na hipótese versanda. A respeito, colha-se: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - 

CONEXÃO COM AÇÃO DEMARCATÓRIA - EXISTÊNCIA - COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO AO QUAL FOI DISTRIBUÍDA OU REGISTRADA A AÇÃO EM 

PRIMEIRO LUGAR - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - POSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA. Existindo conexão entre a ação de interdito proibitório e a ação 

de demarcação, devem ser elas reunidas para julgamento simultâneo, de 

forma a se evitar decisões conflitantes. Nos termos do art. 59 do CPC, o 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Incumbe 

ao autor do interdito proibitório demonstrar a sua efetiva posse e o justo 

receio de iminente turbação ou esbulho. Demonstrados os requisitos, de 

rigor o deferimento da liminar proibitória. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0000.16.071763-3/001, Relator(a): Des.(a) José de 

Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2017, 

publicação da súmula em 22/09/2017) Deste modo, com espeque no art. 

55, § 3º do CPC, reconheço a existência de conexão entre a presente 

ação e aqueloutra ação em trâmite perante a 2ª Vara desta Comarca, e 

DECLINO de COMPETÊNCIA para prosseguir na presidência do feito, na 

medida em que é o juízo da 2ª Vara o prevento, já que a primeira ação 

proposta e despachada foi aquela manejada pelo requerido (02.08.2017), 

ao passo que essa foi distribuída em 29.08.2017 e no dia 22.09.2017, 

deu-se o recebimento da inicial. Esgotado o prazo recursal, remeta-se ao 

juízo declinado, para recebimento e processamento ou suscitação do 

conflito negativo de competência, REVOGANDO, desde logo, a liminar 

deferida porque deve ser apreciada e deliberada pelo juízo competente. 

Intimem-se as partes. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001108-96.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001108-96.2017.8.11.0025. AUTOR(A): ANGELA 

MARIA PRETTO RÉU: FABRICIO ALVES DE SOUZA VISTOS. Trata-se de 

ação de alimentos, guarda e regulamentação de visitas, na qual o 

requerido apesar de regularmente citado e intimado da lide e da audiência 

de mediação designada, quedou-se silente, não comparecendo ao ato 

agendado e não apresentando defesa sobre a pretensão inicial. Destarte, 

decreto a revelia, ressaltando, entretanto, incidir apenas o efeito formal, 

nos termos do 345, II, do Código de Processo Civil e considerando que foi 

realizada avaliação psicossocial apenas com a requerente e sua genitora, 

depreque-se a realização de estudo psicossocial com o requerido a ser 

realizado pela equipe multidisciplinar da Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT. Defiro o pedido formulado pelo requerente no ID. 14013770, 

oficie-se ao INSS solicitando informações sobre eventual concessão de 

benefício previdenciário em favor do requerido, indicando a espécie e o 

valor recebido, fixo prazo de 10 dias para resposta. Cumpridas as 

determinações anteriores, dê-se vistas ao Ministério Público e após 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providência. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000060-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR KLUG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000060-05.2017.8.11.0025. REQUERENTE: VANTUIR 

KLUG REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança de seguro 

cumulada com indenização por danos morais vertida em face da 

Cooperativa de Crédito Sicredi Univales e Mapfre Vera Cruz Seguradora 

S.A., por meio da qual pretende o autor o recebimento do valor da 

indenização securitária referente ao seguro plantação contratado como 

condição para aprovação do contrato mútuo convencionado com a 

primeira requerida para financiar o plantio de bananas na sua propriedade 

rural. Compulsando os autos, salta aos olhos que, não obstante tenha o 

processo tramitado por mais de ano, há evidentes sinais de 

impossibilidade de sua continuação, ao menos neste juízo, na medida em 

que nenhuma das partes é domiciliada em Juína, o sinistro não aconteceu 

nesta Comarca, nem tampouco a Seguradora possui sede ou filial nesta 

localidade. Frise-se: não estamos diante de simples hipótese de 

incompetência territorial, o que se está a assinalar é que em nenhuma das 

três regras que pudessem justificar o ajuizamento da ação neste ou 

naquele foro, se acha enquadrada a pretensão, o que significa dizer que 

estamos defronte a uma situação de ausência de pressuposto lógico da 

jurisdição, violadora, à toda evidência, do princípio do juízo natural. Dos 

autos se extrai que: (i) o autor possui domicílio do município de Juruena; (ii) 

a Cooperativa de Crédito Sicredi Univales (1ª requerida) possui sucursal 

no município de Juruena; (iii) a seguradora (2ª requerida) é sediada na 

cidade de São Paulo/SP; (iv) o sinistro ocorreu na propriedade do autor 

localizada na cidade de Juruena; e (v) ambos contratos (mútuo e 

securitário) elegeram o foro de Juruena para dirimir questões divergentes 

sobre eles. Frise-se: sede das rés Juruena/MT e São Paulo/SP; local do 

sinistro e que a obrigação deve ser satisfeita Juruena/MT; foro eleito pelas 

partes para resolução de questões controvertidas Juruena/MT. É de se 

indagar: qual a razão, qual o fundamento, qual a motivação para que a 

demanda seja proposta num 3º foro, que não tem absolutamente nada a 

ver com o domicílio das partes, nem com o local do acidente? A meu sentir, 

admitir que a parte sorteie o foro, segundo conveniências ou escolhas 

totalmente divorciadas da lei, é admitir, de modo transverso, a violação do 

princípio do juiz natural, uma das condicionantes elementares da 

concepção de devido processo legal constitucional, como bem salienta a 

doutrina moderna: “o Juiz Natural é o juiz legalmente competente, aquele a 

quem a lei confere ‘in abstrato’ o poder de julgar determinada causa, que 

deve ter sido definido previamente pelo legislador por circunstâncias 

aplicáveis a todos os casos da mesma espécie. (...) a verdadeira 

imparcialidade exige que o juiz não sirva à finalidade subjetiva de qualquer 

das partes, mas que o seu julgamento seja ditado exclusivamente pelo 

correto cumprimento da função de atuar o direito objetivo, sem que 

qualquer outra circunstância influa na sua decisão.” (GRECO, Leonardo. 

Garantias fundamentais do processo: o processo justo. In Revista 

Jurídica, mar/2003). Assim sendo, havendo incompetência absoluta e 

manifesta do juízo de Juína para o processamento da ação, que não se 

trata de regra relativa, porque atinge a própria ideia de juízo natural, é de 

ser reconhecida de ofício a incompetência deste juízo e, com fundamento 

nos artigos 46 e 53, III, 'a', 'd', VI do CPC, DECLINO a competência da 

presente ação para a Comarca de Cotriguaçu/MT. Preclusa a decisão 

declinatória, proceda-se a baixa nos registros e remetam-se os autos ao 

juízo declinado, com as nossas homenagens. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000060-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR KLUG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000060-05.2017.8.11.0025. REQUERENTE: VANTUIR 

KLUG REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança de seguro 

cumulada com indenização por danos morais vertida em face da 

Cooperativa de Crédito Sicredi Univales e Mapfre Vera Cruz Seguradora 

S.A., por meio da qual pretende o autor o recebimento do valor da 

indenização securitária referente ao seguro plantação contratado como 

condição para aprovação do contrato mútuo convencionado com a 

primeira requerida para financiar o plantio de bananas na sua propriedade 

rural. Compulsando os autos, salta aos olhos que, não obstante tenha o 

processo tramitado por mais de ano, há evidentes sinais de 

impossibilidade de sua continuação, ao menos neste juízo, na medida em 

que nenhuma das partes é domiciliada em Juína, o sinistro não aconteceu 

nesta Comarca, nem tampouco a Seguradora possui sede ou filial nesta 

localidade. Frise-se: não estamos diante de simples hipótese de 

incompetência territorial, o que se está a assinalar é que em nenhuma das 

três regras que pudessem justificar o ajuizamento da ação neste ou 

naquele foro, se acha enquadrada a pretensão, o que significa dizer que 

estamos defronte a uma situação de ausência de pressuposto lógico da 

jurisdição, violadora, à toda evidência, do princípio do juízo natural. Dos 

autos se extrai que: (i) o autor possui domicílio do município de Juruena; (ii) 

a Cooperativa de Crédito Sicredi Univales (1ª requerida) possui sucursal 

no município de Juruena; (iii) a seguradora (2ª requerida) é sediada na 

cidade de São Paulo/SP; (iv) o sinistro ocorreu na propriedade do autor 

localizada na cidade de Juruena; e (v) ambos contratos (mútuo e 

securitário) elegeram o foro de Juruena para dirimir questões divergentes 

sobre eles. Frise-se: sede das rés Juruena/MT e São Paulo/SP; local do 

sinistro e que a obrigação deve ser satisfeita Juruena/MT; foro eleito pelas 

partes para resolução de questões controvertidas Juruena/MT. É de se 

indagar: qual a razão, qual o fundamento, qual a motivação para que a 

demanda seja proposta num 3º foro, que não tem absolutamente nada a 

ver com o domicílio das partes, nem com o local do acidente? A meu sentir, 

admitir que a parte sorteie o foro, segundo conveniências ou escolhas 

totalmente divorciadas da lei, é admitir, de modo transverso, a violação do 

princípio do juiz natural, uma das condicionantes elementares da 

concepção de devido processo legal constitucional, como bem salienta a 

doutrina moderna: “o Juiz Natural é o juiz legalmente competente, aquele a 

quem a lei confere ‘in abstrato’ o poder de julgar determinada causa, que 

deve ter sido definido previamente pelo legislador por circunstâncias 

aplicáveis a todos os casos da mesma espécie. (...) a verdadeira 

imparcialidade exige que o juiz não sirva à finalidade subjetiva de qualquer 

das partes, mas que o seu julgamento seja ditado exclusivamente pelo 

correto cumprimento da função de atuar o direito objetivo, sem que 

qualquer outra circunstância influa na sua decisão.” (GRECO, Leonardo. 

Garantias fundamentais do processo: o processo justo. In Revista 

Jurídica, mar/2003). Assim sendo, havendo incompetência absoluta e 

manifesta do juízo de Juína para o processamento da ação, que não se 

trata de regra relativa, porque atinge a própria ideia de juízo natural, é de 

ser reconhecida de ofício a incompetência deste juízo e, com fundamento 

nos artigos 46 e 53, III, 'a', 'd', VI do CPC, DECLINO a competência da 

presente ação para a Comarca de Cotriguaçu/MT. Preclusa a decisão 

declinatória, proceda-se a baixa nos registros e remetam-se os autos ao 

juízo declinado, com as nossas homenagens. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000310-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PRETTO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000310-04.2018.8.11.0025. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 
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VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT RÉU: TRANSPORTADORA 

PRETTO LTDA - ME VISTOS. Cuida-se de ação monitória manejada pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do 

Juruena em face de Jacir Pretto Transpretto Eireli ME e outro, objetivando o 

recebimento da importância de R$ 233.832,06, decorrente da Cédula de 

Crédito Bancário n. B60534936-1. Intimada a parte autora para comprovar 

o recolhimento das custas iniciais, requereu dilação de prazo para 

apresentar comprovantes de pagamento (ID. 12559205). Ato contínuo, 

informou que os requeridos efetuaram o pagamento integral do débito 

perseguido nos autos e postulou extinção do feito face a perda do objeto 

(ID. 14132509). Eis o relato do que importa. D E C I D O. Considerando que 

os requeridos efetuaram o pagamento da dívida objeto da ação 

extrajudicialmente (ID. 14132509), a extinção do feito é a solução de rigor. 

Relembre-se: interesse processual é expresso pelo binômio necessidade 

e adequação, e, nesse sentido, alcançada a finalidade e não mais 

persistente o interesse de agir, há de se extinguir a medida. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, ante a falta de interesse jurídico no 

prosseguimento do feito. Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais, porquanto a transação realizada entre as partes não elide o 

pagamento das custas de ingresso. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. P. R.I. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000296-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000296-54.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT REQUERIDO: INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA - ME, ANA MARIA 

VERONA DE OLIVEIRA VISTOS, Trata-se de ação de busca e apreensão 

verbalizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena – Sicredi Univales em face de Indústria e Comércio de 

Móveis Verona Oliveira-ME e Ana Marina Verona de Oliveira. As partes 

informaram que realizaram acordo extrajudicial e requestaram a sua 

homologação e, após o cumprimento integral da avença pugnaram pela 

extinção do feito - ID. 8256870. Diante do exposto, nos termos do art. 487, 

III, “b”, do CPC, HOMOLOGO a transação firmada entre as partes para que 

produza os efeitos legais e de direito. Por consequência, suspendo o 

processo pelo prazo fixado para cumprimento voluntário da obrigação, 

devendo os respectivos autos serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem 

baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO. 

Findo o prazo do acordo (25.05.2019), intime-se a requerente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e 

remetam os autos conclusos para extinção. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000372-15.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CARLOS DE DEUS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANTONIO MARTINS RAMOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000372-15.2016.8.11.0025. REQUERENTE: PEDRO 

CARLOS DE DEUS RAMOS INVENTARIADO: ESPOLIO DE ANTONIO 

MARTINS RAMOS V I S T O S, Postula o inventariante a expedição de 

ofício à Receita Federal com a finalidade de restabelecer o CPF do falecido 

que teria sido cancelado em razão do óbito, sob o argumento de que vem 

tentando desde o ano 2016 reativar o CPF do de cujus, porquanto 

pro toco lou  ped ido  jun to  aque le  ó rgão (p ro toco lo  n . 

10100-017884/0517-20) e apesar de ter apresentada a documentação 

solicitada, não obteve êxito, fato que tem impedido de dar andamento ao 

feito, na medida em que não consegue emitir certidões negativas de débito 

junto as fazendas públicas e gerar o ITCMD perante a SEFAZ/MT. Da 

análise dos autos, denota-se que o feito pende de solução porque não 

cuidou o inventariante de tomar as medidas processuais que lhe que lhe 

são obrigatórias pelo múnus outorgado, atuando de modo pouco eficiente, 

sem pro-atividade, sem preocupação com o resultado célere do 

procedimento e como se fosse o único herdeiro da herança, porque 

sequer apresentou nesses 2 anos, mesmo havendo interesse de menor, 

as primeiras declarações, o valor dos bens do espólio e o plano de 

partilha, consoante determinado na decisão de ID. 3077716. Desse modo, 

visando imprimir ao feito eficácia e utilidade real, DEFIRO o pedido de ID. 

11669606, oficie-se a Receita Federal para que reative o CPF n. 

378.523.45115 do de cujus ANTÔNIO MARTINS RAMOS, no prazo de 5 

dias, a fim de viabilizar a emissão das certidões negativas de débitos junto 

as Fazendas Públicas, bem como emissão do ITCMD. Intime-se o 

inventariante para juntar aos autos as primeiras declarações, 

apresentando esboço de partilha e o valor dos bens do espólio, prazo de 

15 dias, improrrogáveis, pena de sua substituição do encargo público e 

nomeação de auxiliar do juízo, remunerável às expensas do Espólio, para 

adoção das medidas de ultimação da partilha dos bens da herança. 

Apresentadas as declarações do inventariante, promova-se a citação da 

viúva meeira e dos herdeiros para querendo apresentem impugnação, no 

prazo de 15 dias (art. 627, caput, CPC). Empós, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000277-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAMASCO FERNANDES PAIXAO (RÉU)

ANA MARIA FERNANDES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000277-14.2018.8.11.0025. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: ADAMASCO FERNANDES PAIXAO, ANA MARIA 

FERNANDES VISTOS. Requesta a autora seja oficiado aos órgãos 

públicos estaduais e federais solicitando informações sobre o endereço 

atualizado do requerido Adamasco Fernandes Paixão – ID’s. 14045454 e 

16349317. Considerando que os sistemas SIEL (eleitoral) e INFOSEG têm 

apresentado resultados mais eficientes na localização de informações 

sobre o endereço atualizado das partes, determino que a diligência 

requerida pela autora seja realizada por meio de tais ferramentas. 

Restando frutífera a providência, cite-se e intime-se na forma determinada 

na decisão de ID. 12925495. Caso contrário, intime-se a requerente para 

se manifestar, no prazo de 15 dias. Indefiro o pedido da autora de 

cancelamento da audiência conciliatória (ID. 16349317), eis que o novo 

regramento expresso no artigo 334 do CPC consigna que a audiência de 

conciliação é obrigatória, podendo ela ser dispensada quando todas as 

partes envolvidas no processo manifestem desinteresse na composição 

consensual. Sem prejuízo, encaminhe-se o feito ao CEJUSC para 

designação de nova data para realização da audiência de conciliação, 

devendo ser oficiada à Comarca de Colniza/MT informando sobre a 

redesignação do ato. Intimem-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000144-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000144-06.2017.8.11.0025. REQUERENTE: KIRTON 

BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: RODRIGO ANTONIO LEAO 

SOUTO VISTOS. Expeça-se alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado pelo devedor (ID. 16038299), nos moldes requeridos 

na petição de ID.16064666. Após, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000144-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000144-06.2017.8.11.0025. REQUERENTE: KIRTON 

BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: RODRIGO ANTONIO LEAO 

SOUTO VISTOS. Expeça-se alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado pelo devedor (ID. 16038299), nos moldes requeridos 

na petição de ID.16064666. Após, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000143-21.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000143-21.2017.8.11.0025. REQUERENTE: KIRTON 

BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: RODRIGO ANTONIO LEAO 

SOUTO VISTOS. Expeça-se alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado pelo devedor (ID. 16028312), nos moldes requeridos 

na petição de ID.16064646. Após, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000143-21.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000143-21.2017.8.11.0025. REQUERENTE: KIRTON 

BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: RODRIGO ANTONIO LEAO 

SOUTO VISTOS. Expeça-se alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado pelo devedor (ID. 16028312), nos moldes requeridos 

na petição de ID.16064646. Após, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000151-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000151-95.2017.8.11.0025. REQUERENTE: KIRTON 

BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: RODRIGO ANTONIO LEAO 

SOUTO VISTOS. Expeça-se alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado pelo devedor (ID. 16028758), nos moldes requeridos 

na petição de ID.16064677. Após, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000151-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000151-95.2017.8.11.0025. REQUERENTE: KIRTON 

BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: RODRIGO ANTONIO LEAO 

SOUTO VISTOS. Expeça-se alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado pelo devedor (ID. 16028758), nos moldes requeridos 

na petição de ID.16064677. Após, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98948 Nr: 356-49.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARP, ELEVONIR PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA DAIANA ABDALLA 

COSTA GHISI - OAB:18184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Ante o exposto, com base no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil/15, Julgo Improcedente o pedido para resolver o mérito, rejeitando a 

pretensão inicial.Custas e honorários pela parte requerente, os quais 

ficam arbitrados em 10% do montante pedido, suspensa a cobrança nos 

termos do art. 98, § 3º do NCPC, ante ao deferimento dos benefícios da 

gratuidade judiciária ao autor.Publique-se e intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas e anotações de 

estilo.Transitada em julgado e não havendo novas manifestações para 

cumprimento da sentença, arquive-se em definitivo.Juína – MT, 28 de 

novembro de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99419 Nr: 819-88.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA DAIANA ABDALLA 

COSTA GHISI - OAB:18184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Ante o exposto, com base no artigo 487, I, do Código de Processo 
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Civil/15, Julgo Improcedente o pedido para resolver o mérito, rejeitando a 

pretensão inicial.Custas e honorários pela parte requerente, os quais 

ficam arbitrados em 10% do montante pedido, suspensa a cobrança nos 

termos do art. 98, § 3º do NCPC, ante ao deferimento dos benefícios da 

gratuidade judiciária ao autor.Publique-se e intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas e anotações de 

estilo.Transitada em julgado e não havendo novas manifestações para 

cumprimento da sentença, arquive-se em definitivo.Juína – MT, 28 de 

novembro de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111454 Nr: 3305-12.2015.811.0025

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUVANA DE OLIVEIRA DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA RAIMUNDA DA SILVA, JOSÉ 

JOAQUIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 60.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000011-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. (EXEQUENTE)

C. D. D. S. (EXEQUENTE)

G. D. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. P. D. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte autora para manifestar-se acerca da manifestação do polo passivo 

ID. 16750933, no prazo de 05 (cinco) dias. JUÍNA, 29 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS 

Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000424-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO FERNANDO DESKE (AUTOR(A))

NAYARA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo: 1000424-40.2018.8.11.0025; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NAYARA APARECIDA DOS 

SANTOS, JULIO FERNANDO DESKE Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE JUINA 

DESPACHO Vistos, etc. 1. A priori, com fulcro no art. 292, § 3º do NCPC, 

CORRIJO, de ofício, o valor da causa, que passará a ser de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), valor este que corresponde à soma das indenizações 

pleiteadas pela requerente. 2. RETIFIQUE-SE a autuação do feito para 

constar o valor correto da causa. 3. DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, NCPC. 

ANOTE-SE. 4. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento 

oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, 

art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). 5. CITE-SE a parte ré para 

contestar a presente ação no prazo legal, fazendo constar que a não 

apresentação da contestação importará na aplicação do efeito processual 

da revelia (art. 346, NCPC). Às providências. Juína/MT, 4 de abril de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000319-97.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE NERIS (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS GARCIA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intimar a 

parte Autora, acerca do inteiro teor da sentença homologatória, lançada 

no ID nº 16383386. JUÍNA, 29 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE 

DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000119-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. Z. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000119-56.2018.811.0025 Vistos etc. Defiro a cota 

ministerial Id. 15220444. Portanto, intime-se a requerente para manifestar 

se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 485, IV do Novo 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 08 de novembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000746-94.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR VELOSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA SZULCZEWSKI OAB - MT21096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA APARECIDA WODZIK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DA EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE 
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APRESENTADA NO PRAZO DE 05 DIAS. JUÍNA, 8 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117820 Nr: 159-26.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO DE ANUNCIAÇÃO DOS REIS, 

ROBERTO MANFRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148/MT, TEILON AUGUSTO DE JESUS - OAB:23691/O

 Certifico que após consulta no site do TJMT, através do sistema 

SISCON-DJ, verifica-se que o alvará eletrônico de nº 443321-1/2018 

consta no status como PAGO, assim, intime-se as parte,para no prazo 

legal, se manifestar acerca do alvará de fls. 69

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102702 Nr: 3555-79.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEIA CARMINATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA DAIANA ABDALLA 

COSTA GHISI - OAB:18184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que o Alvará determinado nas fls.135/136 foi expedido 

constando o status de Pago junto ao Sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 102702 Nr: 3555-79.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEIA CARMINATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA DAIANA ABDALLA 

COSTA GHISI - OAB:18184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Código n. 102702

VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Estes autos foram correicionados e estão em devida ordem.

 2. DEFIRO o pedido de fl. 137.

3. EXPEÇA-SE alvará judicial, conforme requerido.

4. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 7 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3894 Nr: 11-21.1993.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

De proêmio, esclareço que é possível a juntada de documentos em até 3 

dias que antecede ao Júri, sendo oportunizada ciência à parte contrária, a 

fim de evitar a surpresa no Plenário do Júri, conforme determina o art. 479 

do CPP. No vertente caso isso foi feito.

Portanto, INDEFIRO o pedido de desentranhamento dos documentos 

colacionados às fl. 805-810, notadamente quando são provas juntadas de 

acordo com o critério de conveniência das partes, não cabendo a este 

Magistrado se arvorar no papel dos membros do Conselho de Sentença.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122458 Nr: 2895-17.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA MATIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Intimação do advogado da parte ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo 

de 5 (cinco), oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer 

diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 142177 Nr: 4920-32.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MORAES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 18, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141261 Nr: 4244-84.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER SOARES SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR POR SE TRATAR DE PROCESSO DE 

RÉU PRESO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4206 Nr: 163-40.1991.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÁLIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Ante o exposto, e à luz dessas considerações, INDEFIRO a produção de 

prova testemunhal, eis que preclusa, bem como INDEFIRO o pedido de 

invalidação da certidão de f. 157, e via de consequência mantenho a 

Sessão de Julgamento designada à f. 208. CIÊNCIA ao acusado, o 

Advogados e o Ministério Público.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117689 Nr: 60-56.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando, nomeado à fl. 376 

(Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de 

pena de f. 378.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138154 Nr: 2088-26.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS ROSSI BRANZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste acerca do endereço da testemunha, JOCEMAR DA SILLVA 

CANDIDO, tendo em vista a certidão negativa de fl. 89 (verso), bem como 

cumprindo o despacho de fl. 93.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135165 Nr: 5897-58.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 59, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139857 Nr: 9471-67.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE PAULA AMERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando, nomeado à fl. 206 

(Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de 

pena de f. 208.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126921 Nr: 526-16.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Considerando a necessidade de readequação da pauta para realização de 

audiência envolvendo réu preso (autos sob o código 140866, 54437 e 

141057), REDESIGNO a audiência para o dia 23/04/2019, às 15h30min.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001767-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU LOCATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR RODRIGUES DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 16h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMARA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 17:00h.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000459-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 17h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-72.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MAZON BORSATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO PROCESSO N°: 

8010263-72.2015.8.11.0025 Requerente: Gustavo Mazon Borsatto 

Requerida: Sky Brasil Serviços Ltda. V I S T O S, Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Cuida-se de ação cominatória de 

obrigação de fazer (cancelamento de contrato e suspensão de cobrança 

de faturas) cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização 

por danos morais, em face de alegada má prestação de serviços pela ré, 

que teria passado a cobrara, indevidamente, valores superiores ao plano 

contratado pelo cliente, por um suposto 2º ponto de uso dos serviços de 

TV por assinatura, que teria sido pactuado desde o início da relação 

contratual, sem qualquer incidência de cobrança suplementar por isso. A 

sua vez, afirmou a demandada que o autor contratou o pacote/plano 

denominado New Sky Light que dá ensejo a um único aparelho (ponto) de 

retransmissão do sinal, e requereu fosse instalado um ponto adicional, 

que, no primeiro ano da assinatura, estava isento de pagamento, mas, ao 

término do período de carência, voltaria a ser cobrado normalmente, o que 

de fato ocorreu, não tendo havido nenhuma cobrança indevida, mas, tão 

somente, o restabelecimento da normalidade contratual. Discutem, ainda, 

as partes sobre o valor mensal do plano contratado, porque segundo o 

autor, apesar de o pacote adquirido ter a mensalidade estabelecida no 
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valor de R$ 93,00, teria sido-lhe prometida a redução para o montante de 

R$ 44,90, o que nunca foi cumprido pela empresa, que, ao reverso, 

passou a cobrar valores de até R$ 154,90, demonstrando a irregularidade 

no faturamento das mensalidades contratadas. A solução da contenda é 

de singela definição, porque, em verdade, se resolve o litígio pela 

distribuição do ônus probatório, nos moldes definidos na legislação 

instrumental vigente. Vale dizer: como define o art. 373 do NCPC, cabia ao 

autor como dever demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ao passo 

que à demandada se impunha a obrigação de comprovar o fato 

modificativo alegado em sua defesa. O que se está dizendo é que sendo 

incontestável que o demandante possuía dois pontos instalados em sua 

residência, cabia à requerida demonstrar que o aludido ponto extra do 

plano contratado, havia sido requerido pelo autor, sob as suas expensas 

e não entregue voluntariamente pela demandada, como ele alegou. Salta 

aos olhos que a própria operadora de TV admite que no primeiro ano não 

houve cobrança do tal ponto adicional, razão porque cabia-lhe – inclusive 

porque foi ela que contratou pelo meio remoto com o consumidor e deveria 

ter gravado a aludida pactuação – demonstrar que o segundo ponto foi 

instalado a pedido do usuário e não como parte integrante do contrato 

celebrado. Como desse ônus não se desincumbiu, e como o contrato 

vigeu por 12 meses sem cobrança adicional alguma, a presunção milita em 

favor do consumidor, no sentido de que o aumento das faturas ao final do 

primeiro ano de assinatura foi mesmo injustificável, devendo os valores 

cobrados além do montante pactuado (R$ 93,10) serem 

devolvidos/ressarcidos ao cliente. Nesse ponto, assinale-se que o STJ 

afetou ao regime dos recursos repetitivos a questão transformada no 

Tema 929, que diz respeito à definição das "hipóteses de aplicação da 

repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC", razão 

porque, nos moldes do que determina o art. 1.037 do NCPC, essa matéria 

fica sobrestada, até que seja concluída a votação dos Recursos Especiais 

afetados (1.585.736/RS e 1.517.888/SP). Finalmente, quanto aos danos 

morais perquiridos, não me convenço que o mero descumprimento ou ilícito 

contratual não é causa justificante da indenização por danos à 

personalidade, não me parecendo que a cobrança maior que a devida por 

pontos de TV por assinatura seja causa de violação/perturbação do 

sossego ou melhor, do direito à paz interior, à não perturbação do 

descanso. Pelo exposto, forte no que determina o art. 1037 do NCPC, 

sobresto o julgamento da ação até decisão definitiva sobre o Tema 

929/STJ, resolvendo, desde logo, os demais pontos de discussão na lide, 

nos moldes como salientado acima. Intimem-se as partes. Juína/MT, 13 de 

novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-87.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELONI VITORINO PADILHA PIAIA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar endereço atualizado no prazo de 05 

(cinco) dias, tendo em vista certidão negativa do senhor oficial de justiça 

conforme devolução de Carta Precatória (id.16028542).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-69.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TIMOTEO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT0015866A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010054-69.2016.8.11.0025. REQUERENTE: BRUNO TIMOTEO MACIEL 

REQUERIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Emerge da análise dos autos que o cerne da controvérsia está na 

identificação dos limites da responsabilidade dos bancos de dados de 

restrição ao crédito no que pertine à obrigação imposta pelo art. 43, § 3º 

do CDC, ou seja, de comunicação prévia ao consumidor apontado à 

negativação da existência de tal indicação, para que ele possa, no prazo 

de lei, se opor a tal apontamento ou resolvê-lo pelos meios legais que 

entender cabíveis. De forma resumida, afirma o autor que esteve 

negativado em seu crédito desde o dia 13.07.2014, mas somente tomou 

conhecimento do fato quando tentou realizar um financiamento imobiliário 

junto a CEF e foi barrado em sua intenção, pela aduzida negativação. 

Salienta que a empresa que solicitou a inscrição negativa faliu e ele não 

logrou êxito em encontrar o proprietário para solução do impasse. 

Entretanto, volta seu inconformismo contra a inobservância pela 

administradora de banco de dados de restrição ao crédito (SPC), por não 

ter observado a regra imposta pela legislação consumerista, de 

previamente notificar o consumidor/devedor indicado a protesto, 

exatamente para que se evitem situações como a dos autos, resolvendo 

administrativamente um litígio desnecessário. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação arguindo, em preliminares a necessidade de 

retificar o polo passivo para constar Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas, porquanto o SPC Brasil se trata de um órgão interno desta e 

afirmou ser parte ilegítima para figurar nos autos, na medida em que a 

inscrição questionada teria sido inserida no banco de dados da CDL 

Várzea Grande/MT, que é entidade autônoma e distinta da ré, pontuando 

que a inscrição negativa é retransmitida à reclamada somente para fins de 

divulgação. No mérito, alega culpa exclusiva de terceiro, já que o ato 

questionado teria sido lançado pela CDL de Várzea Grande e porque não 

participa das relações entre consumidores e empresas e, ainda, porque 

são as próprias empresas filiadas ao serviço de proteção ao crédito que 

inserem os registros no banco de dados eletronicamente. Verbera que a 

omissão alegada na inicial, não ocorreu, porque conforme demonstram os 

documentos anexos à peça defensiva (“lista de postagem – fac simples”), 

consta o carimbo dos Correios, atestando que a disponibilização da dívida 

indicada pelo credor se deu em 13.07.2014, e a postagem prévia 

realizou-se no dia 02.07.2014. Aduz que encaminhou a carta de 

comunicação exatamente ao endereço que o credor lhe forneceu para 

tanto, e por isso estaria isenta de qualquer responsabilidade por eventual 

não recebimento da missiva. Em sua manifestação à defesa, o autor 

refutou a preliminar de ilegitimidade passiva porque o dever de indenizar 

seria solidário e, no mais, se limitou a dizer que a reclamada não fez prova 

de que a notificação teria sido enviada ao endereço de cadastro 

reiterando os pedidos da exordial. Em relação a preliminar de ilegitimidade 

de parte sustentada pela parte promovida, esta não merece acolhimento, 

porquanto se trata de órgão mantenedor de cadastros possuindo acesso 

ao banco de dados da CDL Várzea Grande, tanto que juntou documentos 

a fim de demonstrar que houve a notificação prévia do autor. A esse 

respeito, colho da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. SÚMULA 

568/STJ.1. Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade 

passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e 

materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de 

devedor em seus cadastros restritivos. 2. Agravo interno no agravo em 

recurso especial não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1181542/SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 

16/08/2018) Logo, afasto a preliminar em voga. Em primeiro plano 

recorde-se que, de fato, nos termos do que estabelece a regra do art. 43, 

§ 3º do CDC e se acha sumulado pela Corte Cidadã[1] é do órgão 

mantenedor do cadastro o dever de notificação prévia do pretenso 

negativado, não se imputando ai nenhuma responsabilidade a quem 

apontou a dívida. Entretanto, a questão litigiosa é distinta. Aqui não se 

discute a legitimidade do apontamento e nem a ocorrência da tentativa de 

comunicação prévia do devedor, mas sim, a quem caberia a 

responsabilidade de verificação/indicação do endereço correto do 

negativado, e, nesse diapasão, ao reverso do que afirma o autor, não é da 

administradora do serviço de restrição a obrigação de descobrir o 

endereço correto do devedor, bastando provar que foi enviada a 

correspondência ao endereço do consumidor indicado pelo responsável 

pelo apontamento da dívida, ex vi do que estabelece a Súmula 404-STJ, 
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verbis: “É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de 

comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos 

de dados e cadastros. Sendo assim, se o pedido de indenização se 

fundava na premissa de que a dívida publicizada não foi previamente 

comunicada ao autor, e demonstrando-se que a mantenedora do órgão de 

restrição ao crédito encaminhou a missiva ao endereço que lhe foi 

informado, é fácil perceber que a pretensão, ao menos contra ela, não 

pode prosperar. Ante ao exposto, com espeque no art. 487, I, CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão exordial porque não houve ato ilícito algum 

atribuível à demandada que justificasse a sua condenação a indenizar 

danos morais que não causou. Defiro a retificação do polo passivo para 

constar Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Sem custas nem 

honorários nessa fase procedimental (arts. 54 e 55 da Lei dos Juizados 

Especiais). Sentença publicada no próprio PJE. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] Súmula nº 359 STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000891-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBYSON SALVADOR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000891-61.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ROBYSON SALVADOR DA SILVA RÉU: PAULO SERGIO DE 

ALMEIDA SALVADOR Vistos. Cuida-se de “Ação de Interdição” proposta 

por ROBYSON SALVADOR DA SILVA em desfavor de PAULO SERGIO DE 

ALMEIDA SALVADOR, aduzindo que o interditando é portador de s (CID 10 

B24) Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); (CID 10 F14.3) 

Transtornos mentais e Comportamentais devido ao uso da cocaína – 

síndrome (estado) de abstinência e (CID 10 F14.4) Transtornos mentais e 

comportamentais devidos ao uso da cocaína – síndrome de abstinência 

com delirium, não possuindo pleno gozo das suas faculdades mentais. A 

inicial foi recebida em decisão de ID 14083050, oportunidade em que fora 

postergada a análise da liminar para após a oitiva do interditando. 

Audiência de instrução e julgamento realizada em ID 14944226, 

oportunidade em que fora determinada a realização de perícia médica e 

ainda, nomeado o requerente como curadora provisório do requerido. 

Perícia médica que constatou a incapacidade absoluta e permanente do 

requerido em ID 15833966. O autor em sede de memoriais requer a 

decretação da curatela do assistido (ID 15997558). O Ministério Público 

igualmente pugnou peça procedência da pretensão (ID 16668903). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Em não 

havendo preliminares e/ou prejudiciais a serem expurgadas, passo ao 

mérito da causa. Pois bem. A interdição é o processo judicial por meio do 

qual a pessoa natural é declarada, absolutamente ou relativamente, 

incapaz de exercer pessoalmente os atos, ou certos atos, da vida civil. 

Acerca do tema, Vejamos o dispositivo legal do Decreto-Lei de nº 3.298 

que dispõe sobre a classificação de deficiências da pessoa natural: “Art. 

3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda 

perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica 

ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, 

dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - deficiência 

permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de 

tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de 

que se altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma 

redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com 

necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais 

para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir 

informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de 

função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa 

portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) 

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 

associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização 

dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades 

acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação 

de duas ou mais deficiências.” (negritos nossos) Nesse sentido: “TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10024121564868001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

09/06/2014 Ementa: CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL - AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO -INCAPACIDADE ABSOLUTA -CARACTERIZAÇÃO - 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL - INCAPACIDADE - 

RECONHECIMENTO -PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONFIRMAÇÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Constatado por 

laudo pericial que o Interditando é incapaz de reger seus atos da vida civil, 

adequada a decretação de sua interdição. TJ-SP - Apelação APL 

00018167020078260390 SP 0001816-70.2007.8.26.0390 (TJ-SP) Data de 

publicação: 17/03/2015Ementa: ACIDENTÁRIA APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ TRABALHADOR RURAL FRATURA DE FÊMUR E CEGUEIRA - 

LAUDO CONCLUSIVOINCAPACIDADE ABSOLUTA E DEFINITIVA NEXO 

CAUSAL CARACTERIZADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO 

DO INSS DESERÇÃO CONFIGURADA REEXAME NECESSÁRIO. BENEFÍCIO 

DEVIDO DESDE A JUNTADA DO LAUDO MÉDICO. Recurso parcialmente 

provido.” In casu, analisando a perícia médica percebe-se que o 

interditando é portador de enfermidades que o torna incapaz para as 

atividades da vida diária e para vida civil independente, entendo por bem 

decretar a interdição. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

exordial, para TORNAR DEFINITIVA a liminar de ID 14944226, de modo que 

DECRETO a interdição de PAULO SERGIO DE ALMEIDA SALVADOR, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, de acordo com o art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do 

NCPC, nomeando como curadora o Sr. ROBYSON SALVADOR DA SILVA, 

ambos devidamente qualificados. Assim, DECLARO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Inscreva-se a presente sentença de 

interdição no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na 

imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

dias, devendo constar no edital o nome do interdito e de seu curador, a 

causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, 

§3º do NCPC. Custas serão suportadas pelo requerente, suspensa a 

exigibilidade, no prazo legal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

procedendo às baixas necessárias. P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE e à DPE. 

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000551-20.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JEFFERSON DA CRUZ DE SOUSA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Posteriormente, 

ao Ministério Público para manifestação, no mesmo prazo. Em seguida, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de 

novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001781-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Idade Rural com Pedido 

de Tutela Antecipada” proposta por Alicio Inacio Coelho Neto contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16602810/16602816. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo 

porque, é necessária a comprovação por provas testemunhais. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.
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Vistos. Cuida-se de “Ação Judicial para Concessão de Benefício 

Previdenciário”, proposta por Luiz Ferreira de Oliveira contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, sob o 

fundamento de que preencheria os requisitos para tanto. Com a inicial 

vieram os documentos de id nº 13864045/13864251. A inicial foi recebida 

em id nº 13875657, sendo determinada citação da demandada. 

Contestação apresentada pela demandada em id nº 14473546. 

Impugnação à contestação incrustada em id nº 15258321. O feito fora 

saneado em id nº 15285655, com designação de solenidade de instrução 

e julgamento. Em sede de audiência instrutória, foram inquiridas duas 

testemunhas da autora fazendo alegações finais remissivas requerendo 

tutela antecipada, ao passo que a Autarquia demandada não se fez 

presente, precluindo seu direito na apresentação das derradeiras 

alegações (id nº 15857243). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A aposentadoria constitui um dos 

mais importantes benefícios no sistema da previdência, porquanto a 

instituição de regime próprio de previdência pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, obrigatoriamente, devem assegurar a aposentadoria 

prevista no art. 40, I, da CF. Vejamos: Art. 40. Aos servidores titulares de 

cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime 

de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo. § 1º Os servidores abrangidos pelo 

regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, 

calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §

§ 3º e 17. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, §7º também 

assegura a cobertura da aposentadoria pelo órgão da Previdência Social, 

reconhecendo o direito daqueles que laborarem pelo tempo mínimo 

necessário conforme estabelecido por lei, e/ou idade mínima alcançada. 

Neste cenário, as regras gerais sobre a aposentadoria foram mantidas 

pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada 

sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 

obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: § 7º É assegurada aposentadoria 

no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as 

seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998) I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher; (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos 

de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores 

rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em 

regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro 

e o pescador artesanal. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) § 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo 

anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 382 de 545



exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 9º Para efeito de aposentadoria, 

é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na 

administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em 

que os diversos regimes de previdência social se compensarão 

financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. (Incluído dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)” A Lei 8.213/91 prevê, para a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, o 

preenchimento dos seguintes requisitos, in verbis: “a) a idade completa de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, § 1º); b) a 

comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício 

(art. 48, § 2º, c/c 143); e c) a condição de empregado prestador de 

serviço de natureza rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado 

(art. 11, I, a), ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador 

avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII)[1].” Com 

efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos para a 

comprovação da qualidade de segurado especial (id nº 

13864084/13864223). Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas 

da sua atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de 

prova de tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[2]” É nesse sentido que o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 

de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 

lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122) (negritos 

acrescidos). Analisando os documentos juntados pela parte autora em 

conjunto com a prova testemunhal produzida, depreende-se que, de fato, 

a parte autora, ainda que de forma descontínua, dedicou-se à atividade 

rural em regime de economia familiar pela maior parte de sua vida, tudo 

ratificado pelas testemunhas em mídia, as quais afirmam conhecer a 

autora por pelo menos 35 (trinta e cinco) anos. A respeito do período de 

trabalho rural, como se pode observar, a parte autora comprovou que, por 

pelo menos 35 (trinta e cinco) anos, exerceu o trabalho rural, vencendo, 

portanto, a exigência contida nos termos do artigo 143 da Lei n. 8.213/91, 

além de já possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A obtenção da aposentadoria rural por 

idade, no valor de 01 salário mínimo, disciplinada pelos arts. 143 e 48 da 

Lei 8.213/91 está condicionada à satisfação dos requisitos de idade 

mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e cinco) anos 

para mulheres (trabalhadores rurais), e exercício da atividade rurícola, 

dentro do período de carência estabelecido no art. 142 do mesmo diploma 

legal, ainda que de forma descontínua. 2. A presença de início razoável de 

prova material, ratificada pela testemunhal, de modo firme e uniforme, 

quando conjugadas, formam conjunto hábil à comprovação do efetivo 

exercício da atividade rurícola da parte autora. 3. Requisitos ensejadores à 

concessão do benefício preenchido. 4. Agravo a que se nega provimento. 

(TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00329797820144039999 SP 0032979- 

78.2014.4.03.9999, Orgão Julgador SÉTIMA TURMA, Publicação e-DJF3 

Judicial 1 DATA:03/02/2016, Julgamento 27 de Janeiro de 2016, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS)” No que tange ao 

pleito de tutela antecipada para a implantação do benefício, que se rege 

pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de 

fazer, os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais 

que suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da 

demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, 

caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de 

natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela 

tutela antecipada. Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas 

pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos 

da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se 

dar na própria sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo 

com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[3] Posto isso, saciados os requisitos legais, 

ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, 

razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de Luiz Ferreira de Oliveira, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, a contar da data do requerimento administrativo, salvo as 

verbas anteriores ao quinquênio, com incidência de juros de mora[4] a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[5], JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No ponto, “a partir da 

vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária 

e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança[6]”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. Mirassol D’Oeste/MT, 28 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 
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F. Lima Juíza de Direito [1] TRF da 1ª Região - Processo: AC 

0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, Convocado: JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), Órgão 

Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 23/11/2010, Data 

da Decisão: 08/11/2010. [2] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ 

DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [3] REsp 299433/RJ, Reg. n. 

2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, 

Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 

p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [4] No que tange aos juros, seguindo recente 

entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, contados a partir da 

citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a data em que entrou em 

vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará 

a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. 

Início razoável de prova material corroborada pela prova testemunhal 

confirma o exercício da atividade rural pelo número de meses 

correspondentes à carência legal do benefício, a teor do disposto no art. 

48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a 

circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto servidora pública, 

era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais relevante para o 

sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos integrantes do 

núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a 

descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição 

que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. 

Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como segurado 

especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido 

constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir 

da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. 

A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [5] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [6] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001311-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARACELLY MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos noticiando a existência de recurso de 

Agravo de Instrumento interposto pela parte requerida. Reexaminando, 

com vagar, a decisão objurgada, entendo que a mesma deve ser mantida, 

pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a embasaram. Assim, 

COMUNIQUE-SE ao e. TJMT o não exercício do juízo retratório, conforme 

art. 1.018, §1º, do CPC, e AGUARDE-SE comunicação quanto ao eventual 

recebimento de efeito ativo ao recurso para providências neste juízo de 

piso. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001321-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos noticiando a existência de recurso de 

Agravo de Instrumento interposto pela parte requerida. Reexaminando, 

com vagar, a decisão objurgada, entendo que a mesma deve ser mantida, 

pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a embasaram. Assim, 

COMUNIQUE-SE ao e. TJMT o não exercício do juízo retratório, conforme 

art. 1.018, §1º, do CPC, e AGUARDE-SE comunicação quanto ao eventual 

recebimento de efeito ativo ao recurso para providências neste juízo de 

piso. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001320-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ANTONIA FAZOLO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos noticiando a existência de recurso de 

Agravo de Instrumento interposto pela parte requerida. Reexaminando, 
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com vagar, a decisão objurgada, entendo que a mesma deve ser mantida, 

pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a embasaram. Assim, 

COMUNIQUE-SE ao e. TJMT o não exercício do juízo retratório, conforme 

art. 1.018, §1º, do CPC, e AGUARDE-SE comunicação quanto ao eventual 

recebimento de efeito ativo ao recurso para providências neste juízo de 

piso. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000430-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORMIGHIERI, CRUZ, BUSTAMANTE & SOUZA LTDA - EPP (RÉU)

LUIZ GILSON FORMIGHIERI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000430-89.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): REGINA MARIA DA CONCEICAO RÉU: FORMIGHIERI, CRUZ, 

BUSTAMANTE & SOUZA LTDA - EPP, LUIZ GILSON FORMIGHIERI Vistos. 

Cuida-se de “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada 

por REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO em desfavor de FORMIGHIERI, CRUZ, 

BUSTAMANTE & SOUZA LTDA (HOSPITAL MATER DEI). Aduz a 

requerente na inicial que pagou pela realização de serviço de parto 

cesariana com cirurgia de laqueadura tubária em abril de 2014, contudo, 

em julho de 2015 foi surpreendida com a confirmação de nova gestação. 

Relata que procurou o segundo requerido e esse lhe informou que por 

lapso esqueceu de proceder à laqueadura tubária, motivo que lhe deixou 

indignada e ensejou a procura de outro profissional para concretização da 

cirurgia almejada. Por tais motivos, requer a condenação dos requeridos 

ao ressarcimento dos danos materiais suportados, bem como morais. A 

inicial foi recebida em ID 12950235. Os requeridos, devidamente citados, 

apresentaram contestação em ID 15017432 e 15019092 suscitando 

preliminarmente a divergência entre a pessoa jurídica Hospital Mater Dei 

Ltda – ME e a requerida FORMIGHIERI, CRUZ, BUSTAMANTE & SOUZA 

LTDA, motivo pelo qual pugna pela inclusão de Hospital Mater Dei Ltda – 

ME no polo passivo da presente demanda e/ou como assistente 

litisconsorcial, bem como argui a ilegitimidade passiva do nosocômio para 

figurar no polo passivo, ao argumento de que não foi apontado qualquer 

problema quanto aos serviços prestados por este. Quanto ao mérito, 

sustenta que a requerente foi informada pelo termo de consentimento de 

que o método de laqueadura tubária não possui efetividade de 100%, 

existindo o percentual de 0,41% de falha; impugna os recebidos, 

comprovantes fiscais e demais documentos apresentados na inicial; 

inexistência de defeito na prestação de serviço; que o procedimento de 

laqueadura tubária foi efetivado; bem como que ofereceu todos os 

recursos materiais e humanos indispensáveis à atuação profissional e ao 

bem estar da paciente. Impugnação à contestação acostada em ID 

15603582. Determinada a intimação das partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir (ID 15626314), os requeridos 

pugnaram pela produção de prova pericial, testemunhal, depoimento 

pessoal da autora e documental (ID 16032097), enquanto a requerente 

pleiteou produção de prova pericial e testemunhal (ID 16128390). Decisão 

de ID 16145478 acolheu o pleito inicial de inversão do ônus da prova e 

determinou a reiteração da especificação das provas ante a alteração do 

ônus da prova, contudo as partes apenas ratificaram as provas já 

pleiteadas (ID 16371923 e 16574724). Os autos vieram conclusos. EIS A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, 

analisando os argumentos tecidos pelo Hospital Mater Dei Ltda – ME, 

quanto à mudança da pessoa jurídica responsável pelo local onde 

aconteceram os fatos, tenho que a fim de evitar futura arguição de 

cerceamento de defesa, admito a pessoa jurídica Hospital Mater Dei Ltda – 

ME como assistente litisconsorcial. No que tange à preliminar de 

ilegitimidade passiva tenho que esta se confunde com o mérito da ação e 

será enfrentada na oportunidade da sentença. Não havendo questões 

prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DOU 

POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. 

Nesse desiderato, vislumbro que a parte requerente pugnou pela 

produção de prova testemunhal e pericial, enquanto a requerida pela 

produção de prova pericial, documental, testemunhal e depoimento 

pessoal do autor. Assim, considerando os argumentos tecidos pelas 

partes, entendo necessária a instrução do feito e produção de prova 

testemunhal, colheita de depoimento pessoal do autor e prova pericial. A 

par disso, consoante o disposto no artigo 357, II, do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes pontos que dependem de prova: 1) se foi 

realizado ou não o procedimento de laqueadura tubária pelos requeridos; 

2) se a gravidez descoberta em julho de 2015 decorreu da não realização 

da laqueadura, da ineficácia do procedimento ou de recanalização natural 

das trompas; 3) se houve culpa do profissional médico contratado para 

realizar o procedimento; 4) qual a dimensão dos danos materiais e morais 

suportados. NOMEIO para realização de perícia o médico ginecologista, Dr. 

Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá 

independentemente de compromisso, o qual deverá ser intimado da 

presente nomeação, bem como para que apresente data para realização 

da perícia médica e valor dos honorários periciais. O custeio de referida 

prova será rateada entre as partes, nos termos do art. 95, caput, do CPC, 

sendo que a requerida deverá efetuar o pagamento de 50% (cinquenta 

por cento) antes da realização da perícia e a parte correspondente à 

autora será arcada pelo Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

§3º, II, do referido artigo, a ser adimplido por meio de certidão a ser 

expedida após a entrega do laudo pericial para cobrança junto ao ente 

estatal. INTIMEM-SE as partes para, querendo, dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, indicar Assistentes Técnicos e apresentar quesitos, bem 

como manifestarem acerca do montante pleiteado pelo perito a título de 

honorários. O laudo deverá conter respostas objetivas as quesitações do 

Juízo e das partes, devendo ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias, salvo se necessária dilação devidamente justificada, podendo o 

expert iniciar os trabalhos em data que reputar mais conveniente, desde 

que cientes os respectivos assistentes técnicos e/ou procuradores das 

partes. Com o aporte aos autos do laudo, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Indefiro a produção de outras 

provas documentais, uma vez que é dever das partes, instruir a petição 

inicial e a contestação com os meios de provas documentais necessários 

para comprovar suas alegações, conforme preceitua o art. 434 do NCPC. 

Ademais, tem-se que a juntada de provas documentais na fase instrutória 

apenas deve ser admitida para comprovar fatos novos ou para os casos 

em que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses 

atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu 

de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar 

a conduta da parte de acordo com o art. 5º, seguindo-se a literalidade do 

disposto no parágrafo único do art. 435 do Diploma Processual Civil. 

Postergo a designação da audiência de instrução e julgamento para após 

a entrega do relatório médico pericial, nos termos do disposto pelo 

art.477,CPC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228070 Nr: 794-83.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Americo Moreda Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gramarca Distribuidora de Veiculos Ltda, 

General Motors do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro de Oliveira Falcão - 

OAB:14.522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:MT 19023-A

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c 

Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela de Mérito” 

proposta por AMERICO MOREDA JUNIOR em face de GRAMARCA 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E GENERAL MOTORS DO BRASIL 

LTDA, todos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, às fl. 309 a parte exequente anuncia o pagamento 

integral do valor da condenação.

Os autos vieram-me conclusos.
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EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando o teor da manifestação do exequente de fl. 309, 

vislumbra-se que o débito objeto dos presentes autos fora adimplido.

 Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir obrigação remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito e cumprimento da 

obrigação, com supedâneo no art. 924, II, e art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

CONDENO a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais. DEIXO de condenar a parte executada em honorários, ante a 

não resistência à pretensão.

Com o trânsito e julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 209999 Nr: 2015-38.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Delbone Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde, O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.177, de modo que PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, compareça a 

DPE, a fim de dar o devido andamento e realizar sua defesa processual.

Transcorrido o prazo in albis, À Defensoria Pública para pugnar oque 

entender de direito.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257013 Nr: 498-56.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Tomaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.72, de modo que PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, compareça a 

DPE, a fim de dar o devido andamento e realizar sua defesa processual.

Transcorrido o prazo in albis, À Defensoria Pública para pugnar oque 

entender de direito.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256735 Nr: 387-72.2018.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeme Mota de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256518 Nr: 302-86.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djalma José de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255795 Nr: 5930-90.2017.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGdJG, EAdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 36, de modo que PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, compareça a 

DPE, a fim de dar o devido andamento e realizar sua defesa processual.

Transcorrido o prazo in albis, À Defensoria Pública para pugnar oque 

entender de direito.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230357 Nr: 1993-43.2015.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 86/86-v. , de modo que PROMOVA-SE a 

INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

compareça a DPE, a fim de dar o devido andamento e realizar sua defesa 

processual.

Transcorrido o prazo in albis, À Defensoria Pública para pugnar oque 

entender de direito.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239677 Nr: 2658-25.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adejunior Viana de Alencar, Luziana Almeida de Souza, 

José Laeres Neiming, Zeneide Sales Feitosa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União, Madeireira Pereira Nunes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23.151

 Vistos.

Ante a manifestação de fl. 131, DEFIRO o pleiteado, de modo que, 

REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 20/02/2019 às 

14h00min.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255794 Nr: 5929-08.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana dos Santos Nascimento de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvorada Transportes e Logistica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O, Lina Marie Cabral Defensor Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a sessão de Mediação e/ou Conciliação outrora 

designada não fora possível ser realizada, uma vez que, não foi possível 

realizar a citação/intimação do requerido conforme certidão de fl.27, 

DEFIRO o pedido de fl.38, de modo que REDESIGNO a Sessão de Mediação 

e/ou Conciliação para o dia 10/01/2019 às 13h00min, nos termos da 

decisão de fl.23/23-v, devendo a tentativa de citação da parte requerida 

ser novamente no endereço constante na inicial, via Carta Precatória.

Se infrutífera a diligência, INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 27 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 265136 Nr: 4109-17.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop.de Cred.de Livre Admissão de Asso.do Sudoeste 

de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serqueira e Silva Ltda ME, Cleumito José de 

Serqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e 

cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

ato deprecado nos autos de Carta Precatória extraída dos autos 

2712-11.2013.811.0006 - cód. 155214 da segunda Vara Civel da Comarca 

de Cáceres-MT , devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento 

para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255614 Nr: 5854-66.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D'Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da 

presente ação, JULGANDO extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

DECLARAR inexiste o débito de IPTU nos autos de código 209243 em 

relação à autora, CONDENAR o município requerido a pagar ao requerente 

a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de 

juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão 

(súmula 362 do STJ) e, ainda, para CONDENAR o mesmo ao ressarcimento 

dos danos materiais suportados pela autora, os quais totalizaram R$ 

265,20 (duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), corridos 

monetariamente, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, desde o desembolso. CONDENO o requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios , que fixo em 15% sobre o valor do proveito 

econômico obtido, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.ISENTO custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da lei 
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7.603/2001.Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do 

art. 496, §3º, do CPC.Após o transito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.P. R. I. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de novembro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244714 Nr: 415-74.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sidnei Perini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

LTDA, Luiz Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6.173, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5.868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

PARCIALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, tão 

somente para esclarecer o significado do documento original como atual 

área da Fazenda alienada, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.No mais, 

mantenho a r. decisão de fls. 142 nos termos em que proferida, de modo 

que reitero o comando de intimação da parte requerente para que aporte 

aos autos o valor remanescente corrigido e atual da área do imóvel 

Fazenda São Paulo (devendo considerar a diferença menor de 3,7878ha), 

ou indique o excesso em quitação, no prazo de 15 (quinze) dias.Assim 

sendo, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência.Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito 

ou julgamento antecipado.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265077 Nr: 4074-57.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egnomar de Freitas Tiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25.00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do ato deprecado 

nos autos de Carta Precatória extraída dos autos 412-04.1998.811.0006 - 

cód. 5126 da segunda Vara Civel da Comarca de Cáceres-MT , devendo 

juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263416 Nr: 3335-84.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal Caceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kennedy Nunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25.00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do ato deprecado 

nos autos de Carta Precatór ia  ext raída dos autos 

1000089-09.2017.4.01.3601 da segunda Vara da Justiça Federal da 

Comarca de Cáceres-MT , devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246657 Nr: 1452-39.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Totvs S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240, LETÍCIA CAIRES GOMES - OAB:25.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:SP/175.513

 RETIFICANDO a Intimação disponibilizada no DJE nº. 10384 para Intimar os 

Procuradores das partes da data da realização da audiência sendo 

20/02/2019, às 13h30min.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001273-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO Certifico que, 

em cumprimento a r. Determinação de ID nº 16701113, esta Secretaria 

tentou entrar em contato com a Secretária Municipal de Educação de 

Matupá e a Diretora da Escola Santo Antonio, respectivamente, através 

dos telefones: 066 3595-2560 e 066 99911-7446, por várias vezes, sendo 

que o primeiro telefone chamava até o final da ligação, sem ser atendido, e 

o segundo telefone estava fora de área de serviço. Certifico, outrossim, 

que esta serventia buscou junto ao site de pesquisa google outros 

telefones que levassem ao contato com a Escola Santo Antonio, tendo 

localizado apenas o telefone da Escola Estadual Antônio Ometto, cujo 

contato foi realizado. Na ocasião, fomos atendidos pela Secretária Luciane 

Serra Moreira que nos informou que a Escola Santo Antonio fica localizada 

há cerca de 100 km de distância da cidade de Matupá e não possui 

telefone fixo. Em contrapartida informou o telefone da Prefeitura local para 

que fossem realizadas novas buscas, qual seja 066 35953100, contudo 

as chamadas não foram atendidas. Diante do exposto, impulsiono os autos 

para intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, acerca da presente certidão. Mirassol d''Oeste/MT, 28 de 

novembro de 2018. CAROLINE DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001810-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001810-50.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ARLETE PEREIRA LIMA RÉU: INSS Vistos. Considerando que o 

comprovante de endereço juntado com a exordial não consta o nome da 

parte autora, determino que se proceda com emenda a peça inicial para 

que aporte ao autos comprovante de residência tendo como titular a parte 

autora ou em hipótese de locação que seja apresentado o respectivo 

contrato, ou na falta deste, declaração do proprietário, com firma 

reconhecida em cartório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321, CPC. Empós, conclusos. 
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Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001811-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO LEITE DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001811-35.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): AUGUSTO LEITE DE ALBUQUERQUE RÉU: INSS Vistos. 

Considerando que o comprovante de endereço juntado com a exordial não 

consta o nome da parte autora, determino que se proceda com emenda a 

peça inicial para que aporte ao autos comprovante de residência tendo 

como titular a parte autora ou em hipótese de locação que seja 

apresentado o respectivo contrato, ou na falta deste, declaração do 

proprietário, com firma reconhecida em cartório, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, CPC. Empós, 

conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal 

(Assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001812-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA PAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001812-20.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): DELMIRA PAES DA SILVA RÉU: INSS Vistos. Considerando 

que o comprovante de endereço juntado com a exordial não consta o 

nome da parte autora, determino que se proceda com emenda a peça 

inicial para que aporte ao autos comprovante de residência tendo como 

titular a parte autora ou em hipótese de locação que seja apresentado o 

respectivo contrato, ou na falta deste, declaração do proprietário, com 

firma reconhecida em cartório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321, CPC. Empós, conclusos. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001108-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre o laudo pericial juntado no documento de ID nº 

16735682. Mirassol d'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000630-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO SEITI SHINTANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre o laudo pericial juntado no documento de ID nº 

16733896. Mirassol d'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001145-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANETE SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre o laudo pericial juntado no documento de ID nº 

16735654. Mirassol d'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001180-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre o laudo pericial juntado no documento de ID nº 

15663524. Mirassol d'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PEREIRA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 
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IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre o laudo pericial juntado no documento de ID nº 

16733914. Mirassol d'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001080-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre o laudo pericial juntado no documento de ID nº 

16736015. Mirassol d'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000947-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre o laudo pericial juntado no documento de ID nº 

16736398. Mirassol d'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001537-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSO CACIANO PONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE PEREIRA DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA OAB - MT25244/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte requerida, tendo em vista que foi infrutífera a 

audiência de conciliação ora realizada, a fim de querendo, apresente 

contestação no feito, cujo marco inicial será a data da audiência, qual seja 

27/11/2018. Mirassol d'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001643-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE CARVALHO ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001643-33.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARLI DE CARVALHO ANDRADE RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte 

autora requer a tutela especifica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da 

antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, 

que deverá cumulativamente conter a relevância do fundamento em que 

se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem 

um fim em si mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para 

cumprir, integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com transtornos de discos 

lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia –CID M 51.1; 

lumbago com ciática – CID M 54.4; estenose de disco intervertebral do 

canal medular - CID M 99.5, motivo pelo qual se encontra incapacitada para 

as atividades laborativas. Para corroborar com sua situação, foram 

juntados ao processo elementos probatórios suficientes à demonstração 

da prova inequívoca em que se baseia para formular o pedido e 

caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além disso, a parte autora 

esteve em gozo do benefício de auxílio-doença NB:31/612.406.830-7 no 

período de 01/12/2014 à 11/09/2018, por aproximadamente 03 (três) anos 

e 9 (nove) meses. Além de alegar que as doenças que possui são graves, 

juntou aos autos laudos médicos que constatam sua real situação. Calha 

assinalar que houve a negativa do requerido em fornecer o aludido 

benefício na seara administrativa, consoante se infere dos formulários 

anexados com a exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, 

podendo haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em 

razão da urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 
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afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

conceda o benefício de Auxílio-Doença à autora, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir da cessação, qual seja, 11 de setembro de 2018. Expeça-se ofício 

ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos no prazo 

de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob 

pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. CITE-SE a 

parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 

2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial 

se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. Apresentado a peça 

contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

requerida, desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na 

forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ 

Oeste/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

100 km da sede desta Comarca e, consequentemente, faz com que o 

expert percorra a distância aproximada de 200 km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

demonstrando, assim, a necessidade de majoração do valor da perícia, a 

fim de não prejudicar a prestação jurisdicional as partes e interessados. 

Com a juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e 

prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da 

parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e o INSS. Superado o prazo ventilado, certifique-se e 

à conclusão mediante triagem, para análise da necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento. Por fim, demonstrada 

a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de 

sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol d’ Oeste – MT. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001649-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON DA COSTA QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001649-40.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): EDNILSON DA COSTA QUEIROZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida 

pelo Código de Processo Civil de 2015, DEIXO de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Incialmente, 

vislumbro que a parte autora requer a tutela específica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício previdenciário 

pleiteado na inicial, uma vez que preenche todos os requisitos para o seu 

deferimento. Pois bem. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. Em 

suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de 

maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada, porquanto a prova documental colacionada necessita de 

maior dilação probatória para a análise da suposta concessão do 

benefício clamado pela parte requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a 

antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não 

preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse momento 

processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic 

standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos 

(art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. Uma vez 

apresentada peça contestatória, no prazo legal, certifique-se e dê-se vista 

dos autos a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Para a realização da perícia médica, desde já, NOMEIO como 

perita-médica, independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua 

Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária deste Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica, bem como intimar a expert desta 

nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a 

expert nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º 

e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional 
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Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo 

fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 100 km da sede 

desta Comarca e, consequentemente, faz com que o expert percorra a 

distância aproximada de 200 km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, demonstrando, assim, 

a necessidade de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a 

prestação jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo 

médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 

477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente 

mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante 

remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e 

o INSS. Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante 

triagem, para análise da necessidade de designação de audiência de 

instrução e julgamento. Ao arremate, demonstrada a hipossuficiência da 

parte autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001651-10.2018.8.11.0011
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RUTH AGUIAR CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001651-10.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): RUTH AGUIAR CHAVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo 

Novo Código de Processo Civil de 2015, DEIXO de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Incialmente, 

vislumbro que a parte autora requer a tutela específica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício previdenciário 

pleiteado na inicial, uma vez que preenche todos os requisitos para o seu 

deferimento. Pois bem. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Nesse pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios em caso 

quejandos, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta concessão do benefício clamado pela parte requerente. Diante do 

exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio 

rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual 

dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na 

forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ 

Oeste/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

100 km da sede desta Comarca e, consequentemente, faz com que o 

expert percorra a distância aproximada de 200 km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

demonstrando, assim, a necessidade de majoração do valor da perícia, a 

fim de não prejudicar a prestação jurisdicional as partes e interessados. 

Determino ainda que a Assistente Social do Juízo realize, no prazo máximo 

de 20 (vinte) dias, estudo social no ambiente familiar da requerente, 

devendo trazer aos autos o competente relatório, para se aferir a real 

necessidade da percepção do benefício assistencial pleiteado. Com a 

juntada do laudo médico pericial e o relatório social, intimem-se as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a 

intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Superado o prazo ventilado, 
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certifique-se e à conclusão mediante triagem, para análise da necessidade 

de designação de audiência de instrução e julgamento. Ao arremate, 

demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do NCPC. Providencie-se e expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol d’ Oeste – MT. Edna Ederli Coutinho Juíza 

de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001642-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DA ROCHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT0020246A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001642-48.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: MARTA DA ROCHA SANTOS REQUERIDO: INSS CÁCERES 

De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Código de 

Processo Civil de 2015, DEIXO de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. Incialmente, vislumbro que a parte 

autora requer a tutela específica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma 

vez que preenche todos os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez que o 

conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. Em 

suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de 

maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada, porquanto a prova documental colacionada necessita de 

maior dilação probatória para a análise da suposta concessão do 

benefício clamado pela parte requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a 

antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não 

preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse momento 

processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic 

standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos 

(art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. Uma vez 

apresentada peça contestatória, no prazo legal, certifique-se e dê-se vista 

dos autos a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Para a realização da perícia médica, desde já, NOMEIO como 

perita-médica, independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua 

Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária deste Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica, bem como intimar a expert desta 

nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a 

expert nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º 

e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo 

fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 100 km da sede 

desta Comarca e, consequentemente, faz com que o expert percorra a 

distância aproximada de 200 km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, demonstrando, assim, 

a necessidade de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a 

prestação jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo 

médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 

477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente 

mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante 

remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e 

o INSS. Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante 

triagem, para análise da necessidade de designação de audiência de 

instrução e julgamento. Ao arremate, demonstrada a hipossuficiência da 

parte autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001037-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

WILSON FRASE DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça de ID nº 16599435. 

Mirassol d'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. CAROLINE DA SILVA 

CRUZ DE SÁ Analista Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001557-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON FALAVINHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT0020716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ORFEU RABESQUINE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça de ID nº 16471441. 

Mirassol d'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. CAROLINE DA SILVA 

CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE AGUIAR SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO Intimar o 

advogado da parte autora que a pericia agendada anteriormente para o dia 

06/12/18 foi reagendada o dia 10 de Dezembro de 2018, às 08:30 horas, 

pela médica Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá 

o douto causídico informar a parte autora para que compareça à pericia 

designada munido dos seguintes itens: medicação que está utilizando, 

receita médica atualizada, exames complementares que identifiquem sua 

patologia e documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, 

dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e 

formulação de quesitos a serem respondidos pela expert. Mirassol 

D'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. Kátia Fernanda Pereira Moretti 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000718-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre o laudo pericial juntado no documento de ID nº 

16736421. Mirassol d'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000741-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JACIRA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre o laudo pericial juntado no documento de ID nº 

16735286. Mirassol d'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000959-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR PERINETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Intimar o advogado da parte autora que a pericia 

agendada anteriormente para o dia 06/12/18 foi reagendada o dia 10 de 

Dezembro de 2018, às 08:50 horas, pela médica Dr.ª Bruna dos Santos 

Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munido dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do prazo de quinze dias, 

a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos a serem 

respondidos pela expert. Mirassol D'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. 

Kátia Fernanda Pereira Moretti Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000751-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Intimar o advogado da parte autora que a pericia 

agendada anteriormente para o dia 06/12/18 foi reagendada o dia 10 de 

Dezembro de 2018, às 09:10 horas, pela médica Dr.ª Bruna dos Santos 

Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munido dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do prazo de quinze dias, 

a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos a serem 

respondidos pela expert. Mirassol D'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. 

Kátia Fernanda Pereira Moretti Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001547-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PAULINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUYENNY ESTEFANY LOPES DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 
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AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte requerida, tendo em vista que foi infrutífera a 

audiência de conciliação ora realizada, a fim de querendo, apresente 

contestação no feito, cujo marco inicial será a data da audiência, qual seja 

27/11/2018. Mirassol d'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001133-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Intimar a advogada da parte autora que a pericia 

agendada anteriormente para o dia 06/12/18 foi reagendada o dia 10 de 

Dezembro de 2018, às 09:30 horas, pela médica Dr.ª Bruna dos Santos 

Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munido dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do prazo de quinze dias, 

a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos a serem 

respondidos pela expert. Mirassol D'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. 

Kátia Fernanda Pereira Moretti Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000761-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILTON DE SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDNA EDERLI COUTINHO 

PROCESSO n. 1000761-71.2018.8.11.0011 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: JOSE 

HILTON DE SOUZA MONTEIRO Endereço: Rua Primeiro de Maio, 1537, 

Bairro Jardim São Paulo, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 POLO 

PASSIVO: Nome: IRACEMA FERREIRA DE ARAUJO Endereço: local incerto 

e nao sabido, local incerto e nao sabido, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acerca da r. Sentença proferida, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA: " Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na 

inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de DECRETAR o divórcio entre as partes, dissolvendo o vínculo 

matrimonial até então existente entre José Hilton de Souza Monteiro e 

Iracema Ferreira de Araújo. Transitada em julgado, nos termos do art. 10, I, 

do Código Civil e arts. 29 a 33, parágrafo único, da Lei dos Registros 

Públicos, expeça-se o pertinente mandado de averbação ao Registro Civil 

em que se registrou o casamento aqui dissolvido (art. 1.571, § 1º, do CC), 

para que seja averbada a presente sentença (art. 10, I, do Código Civil c/c 

art. 29, § 1º, a, da Lei 6.015/1973), observando o que dispõe a CNGC. P. 

R. I. Cumpra-se." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo de 15 dias para 

recurso é contado do término do prazo deste edital. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CAROLINE DA SILVA CRUZ DE SÁ, digitei. 

MIRASSOL D'OESTE, 29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Caroline da Silva Cruz de Sá Analista Judiciária OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001095-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre o laudo pericial juntado no documento de ID nº 

16765548. Mirassol d'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001168-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE FATIMA GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Intimar o advogado da parte autora que a pericia 

agendada anteriormente para o dia 06/12/18 foi reagendada o dia 10 de 

Dezembro de 2018, às 09:50 horas, pela médica Dr.ª Bruna dos Santos 

Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munido dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do prazo de quinze dias, 

a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos a serem 

respondidos pela expert. Mirassol D'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 395 de 545



Kátia Fernanda Pereira Moretti Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001352-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ROSA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Intimar o advogado da parte autora que a pericia 

agendada anteriormente para o dia 06/12/18 foi reagendada o dia 10 de 

Dezembro de 2018, às 10:10 horas, pela médica Dr.ª Bruna dos Santos 

Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munido dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do prazo de quinze dias, 

a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos a serem 

respondidos pela expert. Mirassol D'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. 

Kátia Fernanda Pereira Moretti Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001355-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Intimar o advogado da parte autora que foi designado 

o dia 10 de Dezembro de 2018, às 10:30 horas, para a realização de 

perícia médica pela médica Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo, no 

Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte autora para que 

compareça à pericia designada munido dos seguintes itens: medicação 

que está utilizando, receita médica atualizada, exames complementares 

que identifiquem sua patologia e documento com foto para identificação. 

Outrossim, faculta-se, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos e formulação de quesitos a serem respondidos pela 

expert. Mirassol D'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. Kátia Fernanda 

Pereira Moretti Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001297-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO TADEU DE CASTILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Intimar o advogado da parte autora que foi designado 

o dia 10 de Dezembro de 2018, às 10:50 horas, para a realização de 

perícia médica pela médica Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo, no 

Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte autora para que 

compareça à pericia designada munido dos seguintes itens: medicação 

que está utilizando, receita médica atualizada, exames complementares 

que identifiquem sua patologia e documento com foto para identificação. 

Outrossim, faculta-se, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos e formulação de quesitos a serem respondidos pela 

expert. Mirassol D'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. Kátia Fernanda 

Pereira Moretti Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001332-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Intimar o advogado da parte autora que foi designado 

o dia 10 de Dezembro de 2018, às 11:10 horas, para a realização de 

perícia médica pela médica Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo, no 

Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte autora para que 

compareça à pericia designada munido dos seguintes itens: medicação 

que está utilizando, receita médica atualizada, exames complementares 

que identifiquem sua patologia e documento com foto para identificação. 

Outrossim, faculta-se, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos e formulação de quesitos a serem respondidos pela 

expert. Mirassol D'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. Kátia Fernanda 

Pereira Moretti Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001146-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SENIVAL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 15/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16616699, em 28/11/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol D'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. Kátia 

Fernanda Pereira Moretti Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001356-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA NEREIDE DE MORAIS SALVIONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Intimar o advogado da parte autora que foi designado 

o dia 10 de Dezembro de 2018, às 11:30 horas, para a realização de 

perícia médica pela médica Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo, no 

Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte autora para que 

compareça à pericia designada munido dos seguintes itens: medicação 

que está utilizando, receita médica atualizada, exames complementares 

que identifiquem sua patologia e documento com foto para identificação. 

Outrossim, faculta-se, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 
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assistentes técnicos e formulação de quesitos a serem respondidos pela 

expert. Mirassol D'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. Kátia Fernanda 

Pereira Moretti Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001388-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 20/11/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16572014, em 20/11/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol D'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. Kátia 

Fernanda Pereira Moretti Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001151-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DOS SANTOS TEICHE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Intimar a Procuradoria Federal do Estado de Mato 

Grosso de que foi designado o dia 10 de dezembro de 2018, às 11:50 

horas, para a realização da perícia médica nos autos a ser realizada pela 

médica perita Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, no Fórum da 

Comarca de Mirassol d'Oeste/MT. Outrossim, faculta-se, dentro do prazo 

de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert. Mirassol D'Oeste/MT, 29 de 

novembro de 2018. Kátia Fernanda Pereira Moretti Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000991-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA GONCALVES SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Intimar o advogado da parte autora que foi designado 

o dia 10 de Dezembro de 2018, às 12:10 horas, para a realização de 

perícia médica pela médica Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo, no 

Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte autora para que 

compareça à pericia designada munido dos seguintes itens: medicação 

que está utilizando, receita médica atualizada, exames complementares 

que identifiquem sua patologia e documento com foto para identificação. 

Outrossim, faculta-se, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos e formulação de quesitos a serem respondidos pela 

expert. Mirassol D'Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. Kátia Fernanda 

Pereira Moretti Técnica Judiciária

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260435 Nr: 2005-52.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. L. Santos Silva, Antonio Luciano Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2005-52.2018.811.0011

 ESPÉCIE: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A. L. Santos Silva e Antonio Luciano Santos Silva

PARTE REQUERIDA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

INTIMANDO(A, S): Embargante: A. L. Santos Silva, CNPJ: 

10475428000144, brasileiro(a), e Embargante: Antonio Luciano Santos 

Silva Filiação: Antonio Inácio da Silva e Fátima Santos Silva, data de 

nascimento: 23/02/1989, brasileiro(a), natural de Barbalha-CE, solteiro(a), 

vaqueiro

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 892.660,48

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: "À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

contidos na petição inicial e, por corolário, EXTINGO o presente feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Condeno 

o embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixado em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC. Transitada em julgado, junte-se cópia desta sentença aos autos 

principais, após, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo. P. R. I. 

Cumpra-se."

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 28 de novembro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

 Gestora Judiciária em Substituição

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241113 Nr: 3484-51.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agean Carlos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3484-51.2016.811.0011

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

PARTE RÉQUERIDA: Agean Carlos Silva

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Agean Carlos Silva, 
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Cpf: 88192326187, Rg: 11810971 SSP MT Filiação: Aristeu Siqueira da 

Silva e de Célia de Souza Silva, data de nascimento: 11/09/1980, 

brasileiro(a), natural de Nortelândia-MT, casado(a), trabalhador da 

pecuária, Endereço: Sítio Nossa Senhora Aparecida - Comunidade 

Plaquelândia, Bairro: Zona Rural, Cidade: Munic. Curvelândia-MT

FINALIDADE: Intimar o acima indicado para pagar o débito no valor de R$ 

22.219,02, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

DECISÃO/DESPACHO: Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE; por carta com aviso de recebimento, se representado pela 

Defensoria Pública ou se não tiver procurador constituído nos autos; por 

meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; 

para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, 

certifique-se e expeça-se, desde, então, mandado de penhora e 

avaliação. Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 

525 do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 28 de novembro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174795 Nr: 39-30.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 39-30.2013.811.0011

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Vilson Vieira dos Santos

PARTE RÉQUERIDA: Instituto Nacional do Seguro Social

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: INTIMANDO(A, S): ADILSON VIEIRA 

DOS SANTOS, FILIAÇÃO MARIA LEANDRO DOS SANTOS, DATA DE 

NASCIMENTO: 16/12/1976, ENDEREÇO: RUA OITENTA E QUATRO Nº26 

QUADRA 19, BAIRRO CPA III, CEP: 78058-494, CIDADE: CUIABÁ - MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do irmão do de cujus Sr. Adilson Vieira dos 

Santos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o interesse em 

ser habilitado nos autos, devendo, para tanto, no ato da intimação declarar 

seu interesse ao Sr. Meirinho. Advirto-o, desde já, que o silêncio será 

interpretado como renúncia a quota-parte das verbas pretéritas deixadas 

pelo falecido Vilson Vieira dos Santos..

DECISÃO/DESPACHO: Código nº 174795 DEFIRO o pedido formulado às 

fls. 134, razão pela qual DETERMINO a intimação do Sr. Adilson Vieira por 

edital com o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256 , II, do 

Código de Processo Civil, com as advertências legais. Decorrido o prazo 

supramencionado, com ou sem manifestação do executado, certifique-se 

e intime-se a parte exequente para que propulsione o feito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, volvam-me conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de outubro de 2018. Edna 

Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 28 de novembro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254595 Nr: 5430-24.2017.811.0011

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinalva Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5430-24.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Aparecido Neves

PARTE RÉQUERIDA: Marinalva Gomes da Silva

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Aparecido Neves, objetivando a declaração de 

interdição de Marinalva Gomes da Silva, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

DECISÃO/DESPACHO: Cuida-se de Ação de Interdição c/c Pedido de 

Tutela Antecipada ajuizada por Aparecido Neves, objetivando a 

declaração de interdição de Marinalva Gomes da Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Consta da inicial que o requerente é 

esposo da interditanda e que ela possui pouca visão e incapacidade 

mental (CID 10 G40/F70), a qual lhe deixa impossibilitada de praticar os 

atos da vida civil. Com a exordial vieram os documentos de fls. 09/20. A 

inicial fora recebida à fl. 21, ocasião em que fora postergada a liminar para 

após a oitiva da interditanda. Audiência realizada às fls. 26/28, 

oportunidade em que procedeu com a entrevista da interditanda e, ainda, 

determinou a realização de perícia médica, bem ainda estudo psicossocial. 

Laudo pericial juntado às fls. 41/42, oportunidade em que a perícia médica 

atestou a incapacidade total e permanente da interditanda. Às fls. 43/44 a 

Defensoria Pública Estadual apresentou manifestação quanto ao laudo 

médico, requerendo a procedência da presente demanda. Laudo 

psicossocial juntado aos autos às fls. 49/50. O Ministério Público 

apresentou parecer às fls. 52/53, pugnando pela procedência da presente 

demanda e, consequentemente, a decretação da interdição da Sra. 

Marinalva Gomes da Silva, nomeando-lhe como curador o Sr. Aparecido 

Neves. Vieram os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Tutela Antecipada 

ajuizada por Aparecido Neves, objetivando a declaração de interdição de 

Marinalva Gomes da Silva, nomeando companheiro como curador. 

Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por finalidade precípua preservar 

os interesses do curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito 
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à sua pessoa e aos seus bens. Verifica-se, portanto, que a curatela 

constitui-se em instituto de interesse público, destinada, em sentido geral, 

a reger a pessoa ou administrar bens de incapazes que se encontram 

impossibilitados de regerem sua vida por si, em razão de moléstia, 

prodigalidade ou ausência. Como o próprio nome diz, o instituto tem por 

finalidade preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando no que 

diz respeito a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da necessidade. 

No caso em comento, denoto que o laudo pericial anexado às fls. 41/42 

atestou que a interditanda possui quadro de retardo mental e pouca visão, 

apresentando incapacidade total e permanente para todos os atos da vida 

civil. Outrossim, durante a audiência realizada às fls. 26/28 fora possível 

perceber que a interditanta não soube responder as perguntas que lhe 

foram formuladas e sequer conseguiu informar seu sobrenome, a idade, o 

nome do esposo e seu endereço residencial. Além disso, o laudo 

psicossocial de fls. 49/50-vº fora enfático ao afirmar as limitações da 

interditanda, bem como atestou que o Sr. Aparecido encontra-se apto para 

exercer a curatela da esposa, senão vejamos: “[...] podemos concluir que 

Marinalva tem limitações importantes por conta de seu quadro clínico, 

sendo acometida por transtorno intelectual. Está casada com Aparecido e 

tem bom relacionamento com ele. Este, por sua vez, tem se 

responsabilizado pelos cuidados com a esposa, tanto na esfera da saúde 

como cuidados diários, como por exemplo, auxiliando-a na alimentação e 

higiene. Também, na questão de lazer e de sociabilidade, tem sido seu 

companheiro e inserindo-a no contexto social, o que é considerado 

positivo. Marinalva relatou satisfação e viver com o esposo e está de 

acordo que ele continue ajudando-a em sua vida e se responsaliizando 

por ela. Assim, entende-se que Aparecido esteja apto a se tornar curador 

de Marinalva, sua esposa” (sic) [...] (fl. 50-vº.). Logo, não restam dúvidas 

que a curatela deve ser deferida àquele que possui melhores condições 

de zelar pelos interesses do curatelado/interditado, a quem demonstre 

afeição ao incapaz. Quanto à nomeação do curador, o Magistrado deve 

ter em vista a situação que melhor se amolda aos interesses do 

curatelado/interditado, não podendo permitir que questões econômicas e 

interesses particulares prevaleçam sobre seu bem-estar. Nesse sentido é 

a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. 

INTERDITANDA COM DIAGNÓSTICO DE RETARDO MENTAL MODERADO. 

LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO QUE CONCLUI PELA INCAPACIDADE 

DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL. PROVA 

PERICIAL EM CONSONÂNCIA COM LAUDO QUE INSTRUIU A INICIAL. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apesar de o Juízo efetivamente não estar 

adstrito à conclusão do laudo pericial para julgar o pedido, a prova pericial, 

nos processos de interdição, revela-se de suma relevância e pertinência, 

considerando que é o expert que possui habilitação e conhecimentos 

técnicos adequados para efetuar o diagnóstico de enfermidades mentais , 

não podendo se ignorar que muitas das doenças psiquiátricas não são 

perceptíveis ao senso comum, por um leigo. No caso, mostra-se escorreita 

a sentença atacada, que julgou procedente o pedido, amparada na 

conclusão do laudo pericial psiquiátrico elaborado por perito psiquiatra do 

Departamento Médico Judiciário deste Tribunal de Justiça, o qual apontou 

que a requerida padece de Retardo Mental Moderado, patologia que a 

incapacita total e definitivamente para o exercício dos atos da vida civil - 

conclusão esta, aliás, que só veio a corroborar o laudo médico que 

instruiu a inicial, firmado por neurologista. NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065361024, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

19/11/2015). Desse modo, verifico que o pedido contido na exordial 

merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio do laudo 

pericial, laudo psicossocial e na audiência que a interditanda apresenta 

quadro de saúde que limita o seu discernimento e o impede de gerenciar 

seus interesses da vida civil. Diante do exposto, considerando tudo que 

dos autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, com fundamento no 

art. 487, I do Código de Processo Civil, razão pela qual DECRETO a 

interdição da Sra. Marinalva Gomes da Silva, DECLARANDO-A incapaz de 

exercer pessoalmente de exercer todos os atos da vida civil, abrangendo 

todos os limites da curatela, inclusive, os atos de administração, 

financeiros e econômicos, na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 

1767, inciso I, ambos do Código de Direito Civil Brasileiro. Por corolário, 

nomeio o Sr. Aparecido Neves como curador, mediante compromisso legal, 

nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC. Sem condenação em custas e 

despesas processuais. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se. Após, publique-se na rede mundial de computadores, no sítio 

do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pelo 

Curador, com fundamento no art. 755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento da interditanda. Após o decurso do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de novembro de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 28 de novembro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-14.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIO LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA KAROLAINE SOUZA BERGAMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Em tempo, considerando que esta Magistrada fora convocada a 

participar de reunião junto à Presidência do E.TJMT na data aprazada para 

a solenidade, REDESIGNO a audiência para o dia 13/02/2019 às 14h30min, 

devendo as partes serem intimadas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário 

com urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001798-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001798-36.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos em Correição. De pronto, a despeito 

do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em causas 

onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001809-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001809-65.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos em Correição. De pronto, a despeito 

do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em causas 

onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001804-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001804-43.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos em Correição. De pronto, a despeito 

do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em causas 

onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001800-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001800-06.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos em Correição. De pronto, a despeito 

do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em causas 

onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001801-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001801-88.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos em Correição. De pronto, a despeito 

do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em causas 

onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001224-13.2018.8.11.0011. REQUERENTE: AMANDA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos em Correição. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 
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partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 15507318 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e 

após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-70.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRLEI DE JESUS CLARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Silvino Alves Neto (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Em tempo, considerando que esta Magistrada fora convocada a 

participar de reunião junto à Presidência do E.TJMT na data aprazada para 

a solenidade, REDESIGNO a audiência para o dia 13/02/2019 às 15h00min, 

devendo as partes serem intimadas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário 

com urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001839-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DUARTE PRIOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001839-03.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: JULIANO DUARTE PRIOTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Correição. De 

pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados 

em causas onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de 

pessoas carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001838-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DUARTE PRIOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001838-18.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: JULIANO DUARTE PRIOTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Correição. De 

pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados 

em causas onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de 

pessoas carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001837-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DUARTE PRIOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001837-33.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: JULIANO DUARTE PRIOTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Correição. De 

pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados 

em causas onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de 

pessoas carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-36.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE FREITAS RUELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para que apresente os dados bancários necessários à liberação 

do montante devido, consoante estipulado e determinado pela R. Decisão 

de Id. 16745725, sendo eles: nome beneficiário, CPF/CNPJ, Banco, 

Agencia, Conta e tipo de Conta, no prazo de 05 (cinco) dias. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 29 de novembro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000094-85.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LUCIMAR APARECIDA DE 

FREITAS REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente – LUCIMAR 

APARECIDA DE FREITAS - promove em desfavor de TRICARD SERVICOS 

DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA., sob o fundamento 

de que foi negativado seu nome pela empresa ré no valor de R$528,87 

(quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), incluído pelo 

contrato nº.6363755552512003., sendo que desconhece a dívida, 

tampouco foi notificada previamente. Pleiteia indenização pelos danos 

morais, exclusão do nome perante os órgãos de proteção ao crédito e 

declaração de inexistência do débito. Deferida tutela antecipada. 

Audiência de conciliação restou infrutífera. A empresa ré apresentou 

contestação. Meritalmente, alegou que há relação contratual firmada entre 

a empresa ré e a autora consistente em um cartão de crédito utilizado 

adquirido no estabelecimento ED Castelão Supermercado; com pagamento 

de algumas faturas e inadimplemento de valores. Arguiu pela preexistente 

negativação. Em impugnação à contestação, a autora confessou que 

possui o cartão de crédito; porém negou a existência de dívidas. Os autos 

vieram conclusos. Eis o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. De pronto, opino pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. A controvérsia refere-se exclusivamente à cobrança 

desconhecida para a autora, efetuada por parte da ré, sendo certo que 

não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo 

ter o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. 

MÉRITO Primeiramente oportuno registrar que o cerne da questão 

refere-se à alegada inexistência do débitos indicado em negativação do 

nome da autora que, por sua vez, aponta para o pagamento de todas as 

faturas e valores referente ao cartão de crédito que possui junto à 

empresa ré. Pela análise do acervo documental acostado aos autos, 

tem-se que a autora não logrou demonstrar que a cobrança tenha sido 

realizada indevidamente. Afere-se na contestação que era cliente junto à 

ré por possuir cartão de crédito e realizou diversas compras com 

pagamento das faturas.Contudo, tornou-se inadimplente de valores em 

compras que gerou a negativação em referência. Neste sentido, 

enfatiza-se que a ré fundamenta e demonstra que a autora era titular 

deste cartão de crédito, tendo sido utilizado durante anos, nos exatos 

termos das faturas apresentadas e efetuou pagamento de algumas 

faturas. Somado a isto, a própria autora confessa que adquiriu, utilizou e 

pagou algumas faturas do cartão de crédito. Certamente que, a 

negativação foi procedida tendo em vista o não pagamento de valores 

que, não necessitando de notificação quanto à negativação perpetrada 

pela ré diante de sua irresponsabilidade por tal conduta, acarretou na 

inclusão de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Ademais, em 

fatura do mês de janeiro de 2017 consta o cálculo de multa por atraso no 

pagamento, demonstrando claramente que a autora já estava com atraso 

em pagamento de fatura. De outra banda, a autora indica na impugnação à 

contestação que desconhece o débito do caso em comento e que solicitou 

o cancelamento do cartão de crédito. Contudo, não juntou nenhum 

comprovante de suas alegações, pelo contrário, alega que não possui tais 

comprovantes arquivados, a despeito do ônus da prova que não detém 

natureza absoluta. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

RESPONSABILIDADE CIVIL – SERVIÇO DE ENERGIA – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DIREITO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – RELATIVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – 

NÃO DEMONSTRADO – DANOS EMERGENTES – NÃO DEMONSTRADOS – 

LUCRO CESSANTE – NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – 

DANO MORAL – AUSENTE – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO 

CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Trata-se de ação de ressarcimento de 

danos morais e materiais propostas pelo apelante em virtude de 

interrupção do serviço de energia pela apelada pelo prazo de 04 (quatro) 

dias, mencionando que a falha no serviço se deu por falta de manutenção 

preventiva pela concessionária de energia elétrica. 2. A relação entre o 

usuário de energia elétrica e a concessionária caracteriza uma relação de 

consumo, motivo pelo qual se aplica o CDC, bem como a inversão do ônus 

da prova se opera "ope legis", decorrendo da própria lei, porém ela não é 

absoluta. 3. A inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do 

Consumidor não deve ser usada de maneira absoluta, uma vez que não 

exclui a disposição do Código de Processo Civil segundo a qual a prova 

deve ser feita por quem faz a alegação de fato constitutivo do direito 

quando a ele somente cabe provar. 4. A parte apelada não logrou êxito em 

demonstrar a presença de danos emergentes, os quais se configuram 

pelos gastos realizados pela empresa pela ausência da prestação de 

serviço diante da ausência de energia elétrica, como também o fato de ter 

pago os empregados durante o período de ausência de energia não pode 

ser repassado à concessionária de energia, uma vez que o pagamento de 

salário é encargo do empregador. 5. Os lucros cessantes, embora 

representem uma perspectiva, não podem ser presumidos, motivo pelo 

qual esses lucros não estão presentes diante da ausência de um lastro 

probatório mínimo que comprove que o valor citado realmente seria o que o 

recorrente deixou de lucrar pelos dias em que ficou sem energia. 6. 

Embora se saiba da possibilidade de aplicabilidade da condenação em 

danos morais a favor da pessoa jurídica, em especial por violação à sua 

honra objetiva, aos conceitos de que goza no meio social, a apelante não 

logrou êxito em demonstrar nos autos. 7. Sentença mantida. 8. Apelação 

conhecida e não provida. (TJ-AM - APL: 06151806020168040001 AM 

0615180-60.2016.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de 

Julgamento: 12/11/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

13/11/2018) Em suma, não cumpriu o seu dever em comprovar do fato 

constitutivo do seu direito, pela aplicação do artigo 373, inciso I, NCPC, 

ainda que sob a égide de relação consumeirista. Este conjunto probatório 

leva à improcedência da presente ação, tendo em vista ausência de 

pressupostos causadores de qualquer dano à autora. Conclusivamente, 

pelo lastro probatório apresentado, não há como se declarar indenizatória 

a conduta da réu. “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR -VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE - DIFAMAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONDUTA 

ILÍCITA - AUSÊNCIA - DANOS MORAIS INDEVIDOS.1 - É regular o recurso 

que indica as razões do pedido de reforma e enfrenta os fundamentos 

contidos na sentença. 2 - Para que se caracterize o dever de reparar é 

necessária a confluência de três fatores essenciais: i) dano comprovado; 

ii) conduta ilícita; iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano sofrido. 

3 - A ausência de comprovação de que a ré teria disseminado fato 

ofensivo à honra da autora para além do seu núcleo pessoal imediato, 

causando-lhe abalo moral, obsta a pretensão de reparação civil por 

ausência de conduta i l íc i ta .  (TJMG- Apelação Cíve l 

1.0024.13.307859-2/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves 

(JD Convocado), 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2018, 

publicação da sumula em 09/02/2018).”. Inexistente qualquer abalo moral, 

certo de que não há como se desconsiderar o inadimplemento da autora, 

uma vez que a empresa ré juntou todas as faturas necessárias e apontou 

o débito advindo da inadimplência. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o 

projeto de sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido, julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação das requeridas em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 26 de novembro 

de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos 

os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 28 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SOUSA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000617-97.2018.8.11.0011. REQUERENTE: WILSON SOUSA MACIEL 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos em 

Correição. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). Uma vez já ofertadas as contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VALERIA DE CARVALHO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000101-77.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VANIA VALERIA DE 

CARVALHO SIQUEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos em Correição. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Uma vez já ofertadas as contrarrazões, REMETAM-SE os autos para 

a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste-MT, 29 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-75.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROCHA & SILVA ROCHA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Em tempo, considerando que esta Magistrada fora convocada a 

participar de reunião junto à Presidência do E.TJMT na data aprazada para 

a solenidade, REDESIGNO a audiência para o dia 13/02/2019 às 15h30min, 

devendo as partes serem intimadas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário 

com urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Verifico que a parte reclamante, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer na audiência, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pela ausência na solenidade de conciliação, 

consoante ressai do termo aportado no id nº 16737471. A presença da 

parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes apresentar suas 

justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade de 

comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia 

intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos 

o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do 

autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA MIRASSOL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON DA SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

DIVINO INACIO FRANCISCO NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO JOSE FARIAS OAB - GO37836 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000336-44.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARMORARIA MIRASSOL 

LTDA - ME REQUERIDO: DIVINO INACIO FRANCISCO NETO, JAILSON DA 

SILVA BARBOSA Vistos em correição. Ante o teor da certidão de ID , 

NOMEIO como defensor dativo do requerido Jailson da Silva Barbosa o 

advogado IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB/MT 24525/O, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

01 (um) URH, ou seja, R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e 

cinquenta e um centavos) para atender os interesses do requerido, 

podendo ser arbitrados eventuais honorários posteriormente, em sendo 

visualizada a necessidade de maior atuação. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010366-92.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL 

D'OESTE AV. Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto 

da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: 

(65) 32411391 MIRASSOL D'OESTE, 23 de novembro de 2018. Ofício nº 

1.341/2018-JE Referência: Processo nº 8010366-92.2013.8.11.0011 

Espécie: [BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: EDMILSON BARBOSA 

DA SILVA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Senhora Diretora(a) De 

ordem do(ª) MM.(ª) Juiz(ª) de Direito deste Juizado Especial, encaminho a 

Vossa Senhoria cópia da guia de depósito judicial constante nos 

presentes autos no Id. 15705599, a fim de que o referido valor seja 

vinculado aos autos supramencionados. Atenciosamente, "Assinado 

Eletronicamente" Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciário AO (A) 

SENHOR (A) CLAUDIA REGINA DE AMORIM DIRETORA DA CONTA ÚNICA 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO CUIABÁ – MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000007-32.2018.8.11.0011. REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por RAFAEL DA SILVA 

CAMPOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., sob o fundamento de 

uma negativação indevida realizada pelo banco réu, desconhecida e ilegal, 

no valor de R$94,86 (noventa quatro reais e oitenta seis centavos), 

incluído em 12/10/2015, posto que alega não ter qualquer relação jurídica 

com o banco. Pleiteia a declaração de inexistência do débito, exclusão do 

nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como indenização por 

danos morais. O banco réu fora devidamente citado, compareceu em 

audiência de conciliação e apresentou contestação. Em preliminar, arguiu 

pelo indeferimento da inicial pela ausência de interesse de agir com 

fundamento que se confunde com o mérito da demanda por inexistência 

de requerimento administrativo do autor. No mérito, aduziu pela 

inexistência de provas quanto ao dano moral e apontou para o mero 

aborrecimento. Impugnação pela autora. Os autos vieram conclusos. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Inicialmente, opino pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos da Lei 1060/50, tendo em vista a hipossuficiência 

econômico-financeira demonstrada pelo autor que indica, inclusive, sua 

atividade profissional de vaqueiro quando da qualificação. A controvérsia 

é singela e não demanda maiores elucubrações, pois refere à inexistência 

de débitos do Requerente, sendo aplicável o artigo 355, inciso I, do NCPC. 

Assim, apresento o presente projeto de sentença. PRELIMINAR 

Diferentemente do alegado pelo banco réu, não há ausência de interesse 

processual, posto que os argumentos da autora, juntamente com o 

documento de negativação apresentado, demonstram o efetivo interesse 

em ter seu nome excluído em rol de inadimplentes por uma dívida que alega 

não possuir. O fato de não ter efetuado reclamação em via administrativa, 

não possui o condão de impedir a propositura de demanda judicial, eis que 

o acesso ao Judiciário é amplo e irrestrito. De qualquer sorte, a tese de 

ausência de condição da ação se confunde com o próprio mérito, sendo 

que será posteriormente analisado juntamente ao objeto da ação. Assim 

sendo, afasta-se a preliminar aventada e reconhece-se o interesse de 

agir. MÉRITO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA e DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO Conforme se depreende da documentação 

acostada aos autos pelas partes e, em alinhamento às alegações do 

autor, o banco réu procedeu com a inclusão de negativação de seu nome 

indevidamente. A despeito de o banco réu ter alegado que não houve 

prova do efetivo dano perpetrado ao autor, a inclusão no rol de 

inadimplentes fora produzida baseada em uma relação jurídica que jamais 

existiu entre as partes, eis que não houve juntada de qualquer prova a 

conduzir do contrário. Ou seja, não há comprovação de existência da 

efetiva celebração de qualquer relação jurídica entre as partes. Nesta 

mesma linha de raciocínio, o autor aludiu pela possibilidade de fraude na 

contratação de algum produto que acarretou na dívida negativada. Em 

contrapartida, o banco não demonstrou a potencial licitude pela 

negativação decorrente de um eventual produto inadimplente do autor. 

Indiscutivelmente que, cabia ao réu apresentar documentos que estariam 

em seu poder e devidamente assinados pelo autor concernente à 

negativação que realizou, sendo certo que meras alegações a indicar pela 

ausência de dano perpetrada por uma conduta manejada pelo réu não 

afasta sua responsabilidade. Claramente que o banco réu pautou-se 

exclusivamente em meras alegações de maneira ampla, e sem indicações 

ou apresentação de provas cabais a comprová-las. Por esta frente de 

raciocínio, o Réu é fornecedor de produtos e, como tal, responsável por 

providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que 

se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990 à luz da 

responsabilidade objetiva que permeia as instituições financeiras: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Saliente-se que o banco 

não logrou comprovar a preexistente relação jurídica a fim de autorizar 

eventual negativação; sendo que meras alegações não possuem o 

condão a excluir sua responsabilidade pelo ato ilegal. Conclusivamente, 

inexistiu relação entre as partes e merece ser excluído o nome do autor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. DO DANO MORAL Por sua vez, 

o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes os 

transtornos causados pela negativação indevida realizada pelo banco réu 

de um valor inexistente como débito. Clarividente que o autor comprovou: o 

ato ilícito praticado pelo réu quando cobrou e negativou por um valor 

inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a honra; e, o nexo entre esta 

conduta do réu ao prejuízo proporcionado. Certo que está configurada a 

responsabilidade do réu pela inscrição indevida oriunda de inexistente 

inadimplência. Veja julgado:em Legislação em Modelos e peças “TJ-DF - 

Ação Cí-vel do Juizado Especial ACJ 173823220088070009 DF 
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0017382-32.2008.807.0009 (TJ-DF) Data de publicação: 22/01/2010 

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇA DE DÉBITO SEM 

COMPROVAÇÃO POR CONTRATO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO 

MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO COM 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA. 1. A 

COBRANÇA DE DÉBITO À AUTORA, CORRENTISTA DO BANCO 

RECORRENTE, MOSTROU-SE INDEVIDA, NA MEDIDA EM QUE O BANCO 

NÃO TROUXE NENHUMA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, NO SENTIDO DE 

QUE HAVIA UM CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E 

CRÉDITO DE CHEQUE ESPECIAL A RESPALDAR O DÉBITO. 2. 

TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DEMONSTRADA A 

INVIABILIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA PELO CONSUMIDOR, O ÔNUS 

DA PROVA RECAI SOBRE O FORNECEDOR DE SERVIÇOS, O QUAL NÃO 

TERIA DIFICULDADE ALGUMA EM TRAZER A PROVA DE SUAS 

ALEGAÇÕES E QUE DESCONSTITUIRIA O DIREITO DA AUTORA, PORÉM, 

ASSIM NÃO O FEZ, TORNANDO, DESTA MANEIRA, VERDADEIRAS AS 

ALEGAÇÕES DA AUTORA EM SUA INICIAL NO SENTIDO DE QUE A 

COBRANÇA SE REFERE A DÉBITO NÃO CONTRATADO. 3. INDEVIDA A 

COBRANÇA, ILÍCITA A NEGATIVAÇÃO DO NOME A GERAR DANO MORAL 

INDENIZÁVEL, DANO IN RE IPSA, QUE INDEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO, 

ESTANDO O VALOR ARBITRADO PELA JUÍZA MONOCRÁTICA DENTRO 

DOS PARÂMETROS UTILIZADOS NAS TURMAS RECURSAIS DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO TJDFT E EM CONSONÂNCIA 

AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 4. O 

VALOR DA MULTA DIÁRIA TAMBÉM FOI APLICADO CORRETAMENTE E DE 

FORMA RAZOÁVEL, CONSIDERANDO QUE A SUA INCIDÊNCIA SÓ SE 

DARÁ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, COMO CONSIGNADO NA 

SENTENÇA, POIS, VALOR MENOR NÃO ATINGIRIA A FINALIDADE QUE É 

TRAZER UM RÁPIDO CUMPRIMENTO PARA A DECISÃO JUDICIAL QUE 

NÃO CABE MAIS RECURSO. 5. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO 

DE ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099 /95. 6. 

CONDENO O BANCO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM 10% 

DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”. 

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da ré em eximir-se da 

responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. No dizer de Yussef Said 

Cahali, “na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis 

para o dano moral, é indiscutível que cobranças efetuadas por dívidas 

inexistentes, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à indicação do quantum indenizatório. O 

valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma instituição bancária de 

grande porte, indico a indenização em R$3.000,00 (três mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial 

para: a) excluir o nome do autor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

bem como declarar por definitivo a inexigibilidade do débito objeto desta 

demanda; b) condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso; julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao requerido em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá 

ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 27 de novembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de 

novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-62.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. DALVA DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 

(REQUERIDO)

FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES OAB - GO0024238A 

(ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010519-62.2012.8.11.0011. REQUERENTE: M. DALVA DE OLIVEIRA - ME 

REQUERIDO: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A, MASTERFRIO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FUJIOKA ELETRO IMAGEM 

S.A, ré nos autos da ação contra, proposta por M. DALVA DE OLIVEIRA – 

ME, também em face de MASTERFRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
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REFRIGERAÇÃO LTDA., sob o fundamento de que a sentença que decidiu 

quanto aos embargos de declaração opostos da decisão referente à 

impugnação da execução apresentou contradição por determinar o 

prosseguimento da execução quanto a esta embargante. A embargante 

arguiu que em decisão concernente à impugnação da execução, 

determinou-se pela irresponsabilidade desta sobre as astreintes aplicadas 

ao cálculo. Pleiteou, também, a devolução do depósito realizado quanto 

este valor. Em que pese os fundamentos aduzidos nestes embargos 

visivelmente repetitivos aos embargos anteriormente opostos, não 

merecem acolhida. Conforme se depreende da decisão de impugnação à 

execução, decidiu-se pela desconsideração das astreintes, 

exclusivamente, depositadas sobre o valor da decisão de tutela 

antecipada, tendo em vista ausência de intimação desta ré/embargante. 

Contudo, tangentemente a multa de 10% sobre os honorários advocatícios 

por ausência de pagamento espontâneo, determinou-se pelo 

prosseguimento da execução. Desta forma, não houve a extinção do feito 

referente à esta embargante, devendo-se proceder com o cálculo por 

contadoria com objetivo de subtrair o real montante que deve ser 

ressarcido alusivo à astreinte e mantendo-se a multa de 10%. Frise-se a 

clara decisão da MM. Juíza Togada que não homologou a minuta referente 

à extinção: “...porém DETERMINO o prosseguimento da execução...”. 

Novamente se esclarece que acolheu a minuta de sentença, ressalvada a 

parte que extingue o feito. Finalizando, o valor que deverá ser restituído 

será analisado e calculado por contador, que apresentara planilha 

indicativa e, no momento oportuno, diante dos requerimentos condizentes 

ao procedimento, será liberado ao embargante. Afasta-se, portanto, estes 

embargos. EMBARGOS PROTELATÓRIOS Diante da repetição na oposição 

de embargos contra decisão já clareada em embargos declaratórios 

opostos em sentença de impugnação, por tratar-se do mesmo fundamento 

e, igualmente concluído pelo prosseguimento do feito em face desta 

embargante, aplica-se o disposto no artigo 1026, parágrafo 2º. Do CPC. 

Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença para fins de não 

acolhimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, cabendo à embargante o 

pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa; remetendo os autos à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95; bem como análise de admissibilidade recursal. Mirassol D´Oeste, 

27 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo o Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO IMPROCEDENTE 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 

1.022, do Novo Código de Processo Civil, acatando a opinião da Juíza 

Leiga. Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-68.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MIRASSOL PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO NUNES DUARTE (REQUERIDO)

ORDILEI QUEIROS FARIA (REQUERIDO)

JOAO FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do ID. 16641747 dos presentes autos, bem como, da expedição 

de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 456786-2, 

consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 16730622, devendo a 

parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-66.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do id. 16633564, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 455950-9, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16633564, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CRISTINO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do ID. 16633568, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 455955-P, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID.16633568, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LIMA MARTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. decisão 

constante do ID.16633572, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 455961-4, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16633572, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do ID. 16634907, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 455959-2, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16634907, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000289-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCIELLY ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do ID.16634914, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº456001-9, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID.16634914, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-58.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDI LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO VALDICO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a Carta 

Precatória devolvida e juntada no Id. 16777246. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 29 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000303-88.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR MIOTTO (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODER BESSA E SILVA OAB - MT17779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR (EXCIPIENTE)

ANTONIO MANOEL NUNES (EXCIPIENTE)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 16547367, motivo pelo qual DETERMINO 

as seguintes providências: I-) Se proceda com a consulta nos sistemas à 

disposição deste Juízo com o fito de localizar o endereço atualizado da 

parte requerida. II-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, se 

diferentes das já constantes e com tentativas de citação/intimação 

infrutíferas, PROMOVA-SE a citação, nos termos do já decidido. Se 

mesmas informações, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. III-) Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da consulta. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS Mirassol D’Oeste-MT, 21 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 71062 Nr: 355-82.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Claudinei José de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Vistos em correição.

INDEFIRO o pleito de fls. 295/296, uma vez que a decisão e fls. 290/290-v 

já especificou todo o imbróglio ocorrido, não havendo que se falar em 

excesso bloqueado, devendo a parte em caso de irresignação se valer 

dos meios processuais aptos a combater a decisão proferida.

Portanto, CUMPRA-SE a decisão de fls. 295/296, devendo ser certificado 

se decorrera o prazo de impugnação.

Após, INTIME-SE a exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de novembro 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002311-70.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HORTENCIO DA SILVA (REQUERIDO)

UOCHITON HORTENCIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002311-70.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002615-69.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. S. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA MARA SARTORETTO BUENO OAB - PR59904 

(ADVOGADO(A))

ANDRE CHIRNEV DE FREITAS BUENO OAB - PR73803 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. V. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA BERTO DENARDI OAB - PR53146 (ADVOGADO(A))

SANDRA JUSSARA RICHTER OAB - PR27975 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002615-69.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002766-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. S. (REQUERENTE)

P. F. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FAVRETTO OAB - MT19690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. R. A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 
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DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002766-35.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos, Guarda, Fixação]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: M. 

DA S. S. Nome: P. F. K. POLO PASSIVO: Nome: E. C. R. A. Processo 

impulsionado com a prolação do ato processual adequado, contudo, sem 

publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGG/MT de 2016, 

com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, 

as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais 

das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) 

do(s) advogado(s)”.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81563 Nr: 4368-20.2014.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Ronsani Cassaril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ina Fryder Rosani, Vacedir 

Ronssani, Juraci Ronsani, Nair Ronsani Pavoski, Valderes Terezinha 

Ronsani dos Santos, Eliane Francisca Ronsani Osorio da Gama, Jaqueline 

Ronsani, Lindacir Ronsani, Waldir Ronsani, Isaura Ronsani Harenza, Valmir 

Ronsani, Janete Ronsani Cassaril, Alexsandro Zingoski, Sirlei Faila Menin 

Ronssani, Salete Ronsani, Valdir Pavoski, José César Cassaril, Erminio 

Harenza, Ivone Padilha Ronsani, Carlos Osorio da Gama, Elmira Gregolim 

Ronsani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Valquiria 

Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se que as partes na r. audiência às fls. 

319/320, acordaram quanto aos termos da demanda, ocasião em que 

restaram estabelecidos os honorários contratuais devidos aos Advogados 

Leandro Westphalen Michel e Valquiria Pereira Barbosa.

Ademais, todos os herdeiros concordaram com o levantamento da verba 

honorária, vide exposto no acordo às fls. 321/330 e na manifestação do 

Senhor Jorge Romancito Zigoski à fl. 341.

Nesse contexto, necessário ponderar que os honorários advocatícios 

dispõem de qualidade de crédito preferencial em relação aos demais 

pagamentos, sendo que não pertencem às partes, mas sim ao Advogado.

 Desta forma, determino à expedição de alvará judicial para levantamento 

dos honorários contratuais nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 5.254,68, 

conforme termo de acordo à fl. 326, guardando-se observância aos dados 

bancários informados à fl. 319.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002693-63.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONCIO CARIJO DE GODOES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002693-63.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 41.276,33 (quarenta e um mil, 

duzentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos). Concedo ao Sr. 

Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do 

Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos 

pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código 

de Processo Civil. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum/MT, 28 de novembro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002943-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO LUIZ ECKSTEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002943-96.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou os documentos de ID 16737262, em 

duplicidade com o documento de ID 16738039, o que inviabiliza a análise 

do feito. Ademais, verifico que o autor juntou os documentos de ID’s 

16737660, 16737663, 16737677 com orientações das páginas 

equivocadas e ilegíveis, o que inviabiliza a análise do feito. Nesse 

diapasão, a parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita, mas 

nada comprovou. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no 

artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização de documentos de forma a facilitar o exame dos autos. 

Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor retire o documento de ID 16738039, que se encontra em duplicidade 

com o documento de ID 16737262, apresente os documentos registrados 

sob os ID’s 16737660, 16737663, 16737677 com orientação de paginas 

corretas e legíveis, a fim de viabilizar sua leitura e possibilitar a análise do 

feito, intime-se o patrono do requerente recolhendo o valor das custas ou 

comprovar a impossibilidade de fazê-lo com fulcro no artigo 321 do Código 

de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de 

novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002622-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAAO SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002622-61.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 45.609,33 (quarenta e cinco 

mil, seiscentos e nove reais e trinta e três centavos). Concedo ao Sr. 

Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do 

Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos 

pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum/MT, 29 de novembro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002623-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002623-46.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 17.733,54 (dezessete mil, 

setecentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Concedo 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 

212 do Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem 

pagos pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Nova Mutum/MT, 29 de novembro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002471-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA MARIA DA COSTA 02888943166 (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002471-95.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 15885359, em 

duplicidade com o documento de ID 15885619, o que inviabiliza a análise 

do feito. Ademais, requereu o beneficio da Assistência Judiciaria Gratuita, 

porém nada comprovou. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto 

no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização de documentos de forma a facilitar o exame dos autos. 

Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a 

autora retire o documento de ID 15885359, que se encontra em duplicidade 

com o documento de ID 15885619, a fim de viabilizar sua leitura e 

possibilitar a análise do feito, com fulcro no artigo 321 do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 29 de novembro de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001885-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO DEPONTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001885-58.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando atentamente os autos, constato que o valor da causa 

encontra-se em dissonância com o disposto no artigo 292, § 2º, do Código 

de Processo Civil, bem como o autor não recolheu as custas processuais 

e taxas judiciárias. Colaciono in verbis o citado dispositivo: “Art. 292. O 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: § 2o 

O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a 

obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) 

ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.” Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 

319 e 320 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, para que 

retifique o valor da causa, bem como para que proceda ao recolhimento 

das custas processuais e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Nova Mutum, 29 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001919-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (AUTOR(A))

E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001919-33.2018.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente pugnou pelos 

benefícios da justiça gratuita, contudo, nada comprovou. Dessa forma, 

intime-se a patrona da requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 

do Código de Processo Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das 

custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código. Após, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Às providências necessárias. 

Cumpra-se. Nova Mutum, 29 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001984-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001984-28.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou os documentos registrados sob os ID's 

nº 14847916, 14847942, 14848106, 14848118, 14848149, 14848253 

ilegíveis, bem como juntou o documento de ID nº 14848270 com orientação 

da página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. Outrossim, 

impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da Resolução nº 

03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente os documentos registrados sob os ID's nº 14847916, 

14847942, 14848106, 14848118, 14848149 e 14848253 de forma legível, 

bem como o documento registrado sob o ID 14848270 com orientação de 

pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no artigo 321 do 

Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nova Mutum, 29 de novembro de 2018. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002507-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRALVA CANAVERDE (REQUERENTE)

TAYNARA BIANCA CANAVERDE STROGULKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002507-40.2018.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, contudo, nada comprovou. Dessa forma, intime-se o 

patrono da requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código 

de Processo Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das custas ou 

comprovar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum-MT, 

29 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002001-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ 1002001-64.2018.8.11.0086 Vistos. Analisando os autos, 

verifico que a parte requerente pugnou pelos benefícios da justiça 

gratuita, contudo, nada comprovou. Dessa forma, intime-se a patrona da 

requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo 

Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das custas ou comprovar a 

impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Às providências necessárias. Cumpra-se. Nova 

Mutum/MT, 29 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002003-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DIAS TERRAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ 1002003-34.2018.8.11.0086 Vistos. Vistos. Analisando aos 

autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas e taxas judiciais 

para distribuição da ação, bem como o documento registrado sob o ID nº 

14878717, ao invés de constar o demonstrativo do débito conforme 

indicado na identificação do documento junto ao Sistema PJE, consta cópia 

da inicial. Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial, trazendo aos autos o comprovante de recolhimento das custas e 

taxas judiciais, bem como para juntar aos autos o respectivo 

demonstrativo de débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Às providências necessárias. Cumpra-se. Nova 

Mutum/MT, 29 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002422-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDUARDO GARIERI (AUTOR(A))

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO OAB - MS0008962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002422-54.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou os documentos de ID 15778123, em 

duplicidade com os documentos de ID’s 15778124 e 15778125, o que 

inviabiliza a análise do feito. Ademais, verifico que o autor juntou os 

documentos de ID’s 15777866, 15777868 e 15778123 com orientação da 

página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. Outrossim, impõe 

registrar que a teor do disposto no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização de documentos de forma a 

facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.” Assim, determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que o autor retire o documento de ID’s 15778124 e 

15778125, que se encontra em duplicidade com o documento de ID 

15778123, apresente os documentos registrados sob o ID’s 15777866, 

15777868 e 15778123 com orientação de pagina correta, a fim de 

viabilizar sua leitura e possibilitar a análise do feito, com fulcro no artigo 

321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 29 

de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002519-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERY SESSI & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002519-54.2018.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, contudo, nada comprovou. Dessa forma, intime-se o 

patrono da requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código 

de Processo Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das custas ou 

comprovar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum-MT, 

29 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002036-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON LEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002036-24.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando atentamente os autos, constato que o valor da causa 

encontra-se em dissonância com o proveito econômico pretendido pelo 

autor, o qual deve ser o valor das parcelas vencidas e vincendas no caso 

de ação de buscas e apreensão. Nesse sentido a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. O valor da causa, em ação de busca e apreensão, deve 

corresponder à dívida existente em nome do consumidor, ou seja, ao valor 

das prestações vencidas inadimplidas (com eventuais encargos 

moratórios) e das parcelas vincendas. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072228489, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, 

Julgado em 30/03/2017)” Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos artigos 319 e 320 do Novo Código de 

Processo Civil, emendar a inicial, para que retifique o valor da causa, bem 

como para complementar as custas processuais e taxas judiciárias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Nova Mutum, 29 de novembro de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002061-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO PEREIRA PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002061-37.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou os documentos registrados sob os ID's 

nº 14991907 e 14991940 com orientação da página equivocada, o que 

inviabiliza a análise do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do 

disposto no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização de documentos de forma a facilitar o exame 

dos autos. Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem 

e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma 

espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta 
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para leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente os documentos registrados sob os ID's nº 14991907 e 

14991940 com orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, 

com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Mutum, 

29 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002063-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002063-07.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento registrado sob o ID nº 

14994335 com orientação da página equivocada, o que inviabiliza a 

análise do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no 

artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização de documentos de forma a facilitar o exame dos autos. 

Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento registrado sob o ID nº 14994335 com 

orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Mutum, 29 de novembro 

de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002101-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI CASARIN EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002101-19.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando atentamente os autos, verifico que o autor não atribuiu valor 

à causa, o qual é requisito da petição inicial, nos moldes dos artigos 292 e 

319 do Código de Processo Civil. Desse modo, intime-se a parte autora 

para, proceder à retificação do valor da causa, devendo, ainda, nos 

termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial, atribuindo valor à causa, nos moldes do artigo 292 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do artigo 321, paragrafo único, do mesmo Código. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 29 de novembro de 

2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70935 Nr: 3453-39.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia Maria Pahim Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 Certifico e dou fé que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, em razão de que abro vistas dos autos à exequente para 

manifestação, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90261 Nr: 109-11.2016.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGGdS, Altair Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Roberta de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do Mandado de 

Remoção no novo endereço informado nos autos às fls. 111, no prazo de 

05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47517 Nr: 2941-27.2010.811.0086

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACB, GAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 

16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de ação de conversão de separação em divórcio 

consensual c/c homologação de acordo de guarda e alimentos, figurando 

no polo ativo os requerentes ALICE CAROLINE BORSATO e GUILHERME 

ANTÔNIO KICH e o infante ISAQUE BORSATO KICH (11 anos de idade).Às 

fls. 47/47-v, o Ministério Público se manifestou no feito, pugnando pela não 

homologação, considerando o fato de que o menor estaria sob a guarda 

fática dos avós maternos e estava estabelecido que a pensão alimentícia 

seria paga diretamente à genitora.Sendo assim, intime-se o causídico 

constituído pela requerente ALICE CAROLINE BORSATO para que traga 

aos autos, a procuração original outorgada por sua cliente; a procuração 

outorgada por GUILHERME ANTÔNIO KICH e por Mauro Luiz Borsato e 

Adriana Nogarolli Borsato, além de seus documentos pessoais, os quais 

são os guardiões fáticos da criança.Saliento ainda que o acordo de 

guarda e alimentos de fls. 43/46 não pode ser homologado nas presentes 

condições, ante a ausência da documentação acima mencionada, bem 

como pelo fato de que devem ser procedidas retificações, eis que deve 

ser celebrado em conjunto com os avós maternos do infante, os quais 

como seus guardiões fáticos, pretendem se tornar seus guardiões 

legais.Outrossim, saliento que o pagamento das prestações alimentícias 

deverá ser realizado em favor da criança, na conta bancária de uma das 

pessoas que será nomeada sua guardiã, e não no nome da genitora.Para 

a juntada da documentação e a retificação dos termos do acordo, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias.Após o decurso de prazo, com ou 

sem manifestação, abra-se vistas ao Ministério Público para confecção de 

parecer e tornem os autos conclusos para decisão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73773 Nr: 2288-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Pedro Roberto Romão - OAB: SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.Cuidam-se os presentes autos de ação de busca e apreensão 

promovida pelo requerente HSBC BRASIL CONSÓRCIO LTDA, em face da 

requerida ANA CRISTINA CUNHA, convertida em ação e depósito, a qual 

foi julgada parcialmente procedente os pedidos do autor e determinou a 

expedição de mandado de intimação para que a demandada entregasse o 

bem ou o seu equivalente em dinheiro, conforme disposto no artigo 904, do 

CPC/1973.Analisando o feito, verifico que após a intimação e posterior 

inércia da requerida no sentido de restituir o bem ou depositar o seu valor 

integral, a parte autora limitou-se a realizar a atualização da importância 

devida, incluindo o montante referente aos honorários advocatícios e 

requerer a realização de pesquisa de ativos financeiros pelo Sistema 

BACENJUD.Nesse sentido, verifico que deveria ter sido realizada a 

conversão do procedimento de depósito para o cumprimento de sentença 

de obrigação de pagar quantia certa e determinada a intimação do polo 

passivo para efetuar voluntariamente o pagamento do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, com fulcro nos artigos 523 a 527 do CPC/2015.Sendo 

assim, considerando que não houve pedido expresso da parte requerente 

nesse sentido e que seu último ato processual foi requerendo a 

suspensão da execução, conforme artigo 921, inciso III, do CPC, DEFIRO o 

requerimento da parte autora e determino a remessa dos autos ao arquivo 

provisório, pelo prazo de um ano.Decorrido o prazo, intime-se o polo ativo 

para requerer o prosseguimento do feito, desde que requeira 

corretamente a conversão do procedimento para o cumprimento da 

obrigação de pagar quantia certa, segundo artigos 523 a 527, do 

CPC/2015.Proceda-se à conversão da ação em cumprimento de sentença 

no Sistema Apolo.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95612 Nr: 3435-76.2016.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edelba dos Santos Barreiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Paulino Barreiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Eduardo Marques - 

OAB:363611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes não indicaram qualquer bem para ser 

partilhado, de modo que o acordo realizado foi apenas no sentido de se 

estabelecerem os quinhões a serem dest inados aos 

herdeiros/sucessores do de cujus, caso fossem descobertos bens em 

nome deste, não houve qualquer transferência de propriedade.

Já foram realizadas consultas pelos Sistemas BACENJUD e RENAJUD 

através do CPF do de cujus, mas nada foi localizado e as certidões 

negativas já foram encartadas no feito, por isso INDEFIRO o pedido da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL às fls. 57.

Outrossim, conforme já apontado às fls. 27, intimem-se o Ministério 

Público, a Fazenda Pública Municipal e a Fazenda Pública Nacional, a fim 

de manifestarem interesse no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76779 Nr: 387-80.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena dos Santos Sandoveti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença de pagamento de quantia certa 

apresentado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, em face da 

executada HELENA DOS SANTOS SANDOVETI, buscando executar a 

multa por litigância de má-fé imposta na sentença de fls. 63/69.

 A executada foi intimada para efetuar o pagamento da multa às fls. 80, 

contudo, não foram observadas as disposições inerentes aos artigos 523 

a 527 do CPC, por isso se faz necessária nova intimação da mesma para 

cumprimento da obrigação.

Portanto, intime-se a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar 

o pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523 do Novo Código 

de Processo Civil.

Fica advertida a executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), conforme o § 1°, 

do mesmo artigo e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) do valor exequendo.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para 

requerer o prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Proceda-se à retificação no Sistema Apolo, para que o procedimento seja 

classificado como cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41123 Nr: 477-64.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tadeo Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Eder Pereira de Assis - OAB:MT 8.066, Onofre Roncato - 

OAB:MT 2.147, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:MG 63.440

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença de pagamento de quantia certa 

apresentado por TADEO LIMA DA SILVA, em face do executado BANCO 

BMG S/A, às fls. 260/263.
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Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento voluntário da dívida ou apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 523 e 525, do Novo Código de 

Processo Civil.

Fica advertido o executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), conforme o § 1°, 

do mesmo artigo e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) do valor exequendo.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para 

requerer o prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Proceda-se à retificação no Sistema Apolo, para que o procedimento seja 

classificado como cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002638-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (AUTOR(A))

RENATO ALVES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO(A))

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABER FELIPE DE QUADROS SILVA (RÉU)

ANTONIO BERTAO (RÉU)

FERNANDA BENAR BERTAO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002638-15.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PAULIANA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por RENATO ALVES DE FREITAS e RAFAEL PIVA BATTAGLINI 

em face de JABER FELIPE DE QUADROS SILVA, FERNANDA BENAR 

BERTÃO DA SILVA e ANTÔNIO BERTÃO, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Em sede liminar, formularam requerimento para que fosse 

concedida a tutela de urgência, para bloqueio da matricula do imóvel, 

mediante averbação à margem da matricula do imóvel registrado sob o nº 

923 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, fazendo 

constar que até o julgamento da presente ação o bem não poderá ser 

onerado, gravado, constrito, alienado ou transferido por qualquer meio. 

Com a inicial, vieram os documentos registrados sob os ID’s nº 16234008, 

16234010, 16234014, 16234022, 16234034, 16234096, 16234099, 

16234111, 16234115, 16234131, 16234138 e 16234150. Foi proferida 

decisão nos autos conforme ID nº 16597440, na qual foi determinada a 

retificação do valor da causa, bem como deferida a tutela de urgência 

pretendida para bloqueio da matrícula nº 923 do Cartório de Registro de 

Imóveis – CRI de Nova Mutum/MT, o qual é objeto da suposta fraude contra 

credores, posto que objeto de dação em pagamento para o Sr. Antônio 

Bertão (sogro do requerido Jaber Felipe de Quadros Silva), por preço 

aparentemente vil, qual seja, R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Aportou aos 

autos petição do autor, registrada sob o ID nº 16688682, com os 

documentos registrados sob os ID’s nº 16688683, 16688684, 16688685, 

16688686 e 16688688. No citado petitório, o autor relata que visando dar 

efetividade à medida, diligenciaram junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

de Nova Mutum/MT para atualização das informações referentes ao 

imóvel, oportunidade em que descobriram que a matrícula nº 923, fora 

encerrada, abrindo-se no lugar a matrícula nº 19.050, do mesmo imóvel, no 

mesmo cartório, sendo que tal fato se deu para registro do 

georreferenciamento. Do mesmo modo, informou que no dia 06/11/2018 foi 

registrada mediante nº R.01/19050 as margens da matrícula do imóvel ao 

patrimônio de pessoa jurídica da qual o terceiro é sócio, de modo que a 

incorporação foi feita pelo mesmo valor irrisório de R$ 70.000,00 (setenta 

mil reais). Sustenta que após a obtenção da certidão da matricula nº 

19.050, foi que conseguiram descobrir que o imóvel havia sido 

incorporada a empresa R. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.017.401/0001-00, 

com sede na Avenida Brasil, 270, Sala 8, Centro, Sorriso/MT, CEP 

78.890-000. Assim, pugnou pela inclusão da pessoa jurídica R. A. 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA no polo passivo da demanda, 

bem como a desconsideração da personalidade jurídica desta, a fim de 

alcançar o bem fraudulentamente desviado do patrimônio do primeiro 

requerido e segunda requerida, pelo terceiro requerido. Conforme 

documento constante no ID nº 16714537, restou determinada a emenda à 

inicial para incluir como litisconsorte necessário a Sra. Edemil Benar 

Bertão. O autor emendou a inicial para retificar o polo passivo da ação e 

incluir Edemil Benar Bertão, ocasião em que reiterou os pedidos 

anteriormente feitos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. De proêmio, recebo as emendas à inicial e 

determino a inclusão no polo passivo da demanda de R. A. 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EDEMIL BENAR BERTÃO. No 

mais, da analise da documentação carreada pelo autor nos ID’s nº 

16688683, 16688684 , 16688685, vislumbra-se que se deu o 

encerramento da matrícula 923, em virtude do georreferenciamento do 

imóvel, abrindo-se, em seu lugar, a matrícula nº 19.050 do mesmo Cartório 

de Registro de Imóveis. Outrossim, vislumbra-se que foi registrado em 

06/11/2018 na matricula do imóvel 19.050 a incorporação deste ao 

patrimônio de pessoa jurídica R. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA da qual o requerido Antônio Bertão é sócio, pelo valor irrisório 

também de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Ademais, é de se registar que 

a incorporação do imóvel ao patrimônio da pessoa jurídica mencionada, 

fora feita com o fito de integralização do capital acionário do sócio Antônio 

Bertão, mediante alteração do contrato social da empresa, em 19/07/2017, 

fatos estes que reforçam os argumentos já despendidos na decisão que 

concedeu a antecipação de tutela (ID nº 16597440), bem como do 

consilium fraudis. Assim, DEFIRO o requerimento formulado, nos termos do 

artigo 300 do Diploma Instrumental Civil, ante a presença dos requisitos 

legais, e em consequência, determino que o imóvel registrado na matrícula 

nº 19.050 do Cartório de Registro de Imóveis – CRI de Nova Mutum/MT não 

poderá ser onerado, gravado, constrito, alienado e transferido por 

qualquer meio, até o julgamento desta demanda. A ordem de averbação 

pode ser cumprida imediatamente, visto que houve o recolhimento das 

custas processuais e taxas judiciárias, devidamente comprovadas pelos 

documentos de ID’s nº 16688686 e 16688688. Citem-se os requeridos dos 

termos da inicial e das emendas à inicial, conforme já determinado na 

decisão registrada sob o ID nº 16597440. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum, 29 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000450-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI RONSANI (EXECUTADO)

RODRIGO PEDRO RONSANI (EXECUTADO)

IVONE PADILHA RONSANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000450-49.2018.8.11.0086 Vistos. Tendo em 

vista o não pagamento da dívida, com fulcro artigo 835, inciso XIII, DEFIRO 

parcialmente os pedidos contidos na petição do exequente de ID nº 

16589202. Assim, nos termos do artigo 860 do Novo Código de Processo 

Civil, determino que a Secretaria leve a efeito a penhora no rosto dos 

autos sobre os direitos hereditários do executado Juraci Ronsani, 

advindos dos autos nº 4368-20.2014.811.0086, Código 81563, referente à 

cota parte de 20% (vinte por cento) do imóvel registrado sob a matrícula 

nº 32.677 do CRI de Diamantino/MT. Indefiro o pedido de averbação da 

presente penhora na matrícula do imóvel, por se tratar de providência que 

cabe à parte. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum, 29 de novembro 

de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002242-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002242-38.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ONILDA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO Vistos, etc. 

Defiro o requerido no Id. 16581690, nos termos do delineado na decisão 

de Id. 15554477. Intimem-se, novamente, a Secretaria Municipal de Saúde 

de Santa Rita do Trivelato/MT, o Estado de Mato Grosso junto a 

Assessoria de Demandas Judiciais na Secretaria de Estado de Saúde e o 

Superintendente da Central de Regulação para que empreendam os 

esforços necessários ao cumprimento da decisão contida no Id. 

15554477, IMEDIATAMENTE. Sem prejuízo do cumprimento do delineado 

supra, intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 03 (três) dias, 

acostar aos autos 3 (três) (três) orçamentos do procedimento postulado 

perante a esfera particular, ou justificar a possibilidade de fazê-lo, 

prestigiando o princípio do menor ônus ao erário público, possibilitando 

assim eventual sequestro de valores para atendimento do necessário ao 

seu interesse. Após, conclusos para deliberação. Ciência à Defesa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 27 de novembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010000-90.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADEILDO DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLAZZARI - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR MATTUELLA OAB - RS16388 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010000-90.2011.8.11.0086 Valor da causa: R$ 16.678,96 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: JOSE 

ADEILDO DOMINGOS Endereço: Rua RUA DOS ANGELINS, S/N, QUADRA 

A, LOTE 11, ARARA AZUL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO 

MARTINS DO NASCIMENTO - MT0013746A POLO PASSIVO: Nome: 

TRANSLAZZARI - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME Endereço: Rua 

BATISTA LOCATELLI, 96, BRASÍLIA, GARIBALDI - RS - CEP: 95720-000 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: EDMAR MATTUELLA - RS16388 

Senhor(a): JOSE ADEILDO DOMINGOS Pelo presente, extraído dos autos 

da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para se manifestar acerca do cumprimento do acordo no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. NOVA MUTUM, 29 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA QUEIROZ CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000742-34.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JESSICA QUEIROZ CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 23 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010016-05.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAISE TAVARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010016-05.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 415 de 545



EXECUTADO: TAISE TAVARES DOS SANTOS Vistos, etc. O Exequente foi 

intimado a dar prosseguimento à execução no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção (id. 6484448). Ocorre que o Exequente não cumpriu com a 

diligência que lhe competia e desde então o feito encontra-se paralisado, 

sem qualquer providência. De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil: Extingue-se o processo, sem o julgamento do mérito: 

(...) III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Isto posto, com 

fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO sem julgamento do mérito. Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de 

novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001642-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIANE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001642-17.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LAUDIANE ALVES DE SOUZA REQUERIDO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. Dispenso 

o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do 

artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Quanto à impugnação ao 

pedido de justiça gratuita, é cediço que conforme o artigo 98 do Código de 

Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”. Ademais, sobre a declaração de miserabilidade para o benefício da 

gratuidade colaciono o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE 

CONVICÇÃO EM FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE 

PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. O escopo da gratuidade de justiça é 

assegurar a todos o acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos 

comandos constitucionais insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 

5º da Carta da Republica. 2. Deixando a parte autora de demonstrar que o 

réu reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família, não há como ser indeferido pedido de concessão da gratuidade de 

justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 

20140110167462, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 

27/01/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/02/2016 . Pág.: 147) Passo à análise meritória. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Moral e 

Pedido de Tutela de Urgência proposta por Laudiane Alves de Souza em 

desfavor de Calcard Administradora de Cartões de Crédito Ltda. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão a Reclamante. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 

373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de 

ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada combateu as 

alegações da inicial e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio das faturas e da Proposta de Adesão ao Cartão Calcard, 

devidamente assinada e acompanhada de cópia dos documentos 

pessoais da Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação 

e utilização do serviço bancário. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pelo Reclamado, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do 

nome da Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no 

exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão. Trago à 

colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA 

LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO 

PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), 

que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O 

SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao devedor, 

conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. 

Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da 

presente demanda em relação ao registro existente em nome do autor, 

haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua própria 

iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a 

entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida por seus 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação da 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, 

para derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 
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ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos, condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação da Excelentíssima juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 23 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001659-53.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FABIANA JESUS DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 23 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002020-70.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002020-70.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO PAULO DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002019-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002019-85.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GEOVANIO CARVALHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 
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S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 23 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000769-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR LIELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000769-17.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FABIO JUNIOR LIELL REQUERIDO: S.P.E. RESORT DO LAGO 

CALDAS NOVAS LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, 

consoante se extrai do termo de audiência anexo à movimentação de id. 

n.16587374 destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do 

referido acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea 

b do Código de Processo Civil. Outrossim, caso seja efetuado o 

pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-91.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNY MOREIRA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000777-91.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOHNY MOREIRA FEITOSA REQUERIDO: IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, 

etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua 

ausência,opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante,opino pela sua 

condenação ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 

de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010029-04.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDALINA PEREIRA CABRAL CORREA OAB - MT10846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA SILVEIRA DALBAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010029-04.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME 

EXECUTADO: PAMELA SILVEIRA DALBAO Vistos, etc. O Reclamante, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência,opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Opino, ainda, pela liberação dos valores 

bloqueados via BACENJUD conforme Detalhamento de Ordem Judicial de 

Bloqueio de Valores de id. n. 13019728. Publique-se. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010028-19.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDALINA PEREIRA CABRAL CORREA OAB - MT10846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEYLA CRISTINA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010028-19.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME 

EXECUTADO: NEYLA CRISTINA DE OLIVEIRA Vistos, etc. O Reclamante, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência,opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Opino, ainda, pela liberação dos valores 

bloqueados via BACENJUD conforme Detalhamento de Ordem Judicial de 

Bloqueio de Valores de id. n. 13018941. Publique-se. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 23 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010031-71.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDALINA PEREIRA CABRAL CORREA OAB - MT10846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010031-71.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME 

EXECUTADO: RENATA CELLA Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua 

ausência,opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua 

condenação ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Opino, ainda, pela liberação dos valores bloqueados via BACENJUD 

conforme Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores de id. n. 

13020775. Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 

de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010032-56.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDALINA PEREIRA CABRAL CORREA OAB - MT10846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA PAVAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010032-56.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME 

EXECUTADO: SUZANA PAVAN Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Opino, ainda, pela liberação dos valores bloqueados via BACENJUD 

conforme Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores de id. n. 

13021095. Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 23 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI JOAQUIM DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000780-46.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: SIRLEI JOAQUIM DA ROCHA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência,opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000732-87.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO LUIS MACIEL FERNANDES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. No 

tocante a preliminar de indeferimento da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Opino, ainda, pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 13017202 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade 

de Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por Antonio Luis 

Maciel Fernandes em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega 

desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (g.n.) No caso, o 

Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 
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estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando a 

existência de outra negativação e que o Reclamante não demonstra ser 

indevida ou estar sendo discutida em juízo a outra negativação constante 

no extrato, bem como diante de sua inércia em tentar solucionar a questão 

de forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Por fim, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice 

INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de novembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000762-25.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIENE ZACARIAS PINTO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Quanto a preliminar de inépcia da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome da Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Opino pelo afastamento 

da preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n.13042383 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a analisar o 

mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Eliene Zacarias Pinto em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 
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dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que o 

valor irrisório da negativação (inferior a R$100,00), bem como, diante da 

inércia da Reclamante em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Não vislumbro nestes autos a má-fé 

processual alegada pela Reclamada. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente 

o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 23 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA BEZERRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001218-72.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOELMA BEZERRA GOMES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 16094963] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n.16551921], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de novembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74713 Nr: 3242-66.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOEL ELIAS MOREIRA PAES, Cpf: 

51338904191, data de nascimento: 15/10/1974, brasileiro(a), natural de 

Corumba-MS. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
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ofereceu DENÚNCIA em desfavor de JOEL ELIAS MOREIRA PAES. Ressai 

do procedimento investigatório que, no dia 03 de julho de 2013, na 

residência do acusado, situada na Rua das Nogueiras, n 3268N 

Residêncial das Palmeiras, neste município, o réu, com a vontade livre e 

consciente do caráter ilícito de sua conduta, tentou praticar libidinosos 

com a criança S. V. da S. O, que possuía 9 (nove) anos de idade à época 

dos fatos. Ante o exposto, o réu foi Denunciado como incurso no art. 

217-A, caput c/c o art. 14, II, ambos do C.P. Nova Mutum em 23/11/2017. 

Recebido a DENÚNCIA pelo MMª Juíza fls. 41 nesta Comarca em 

18/12/2017.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 71. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP. No mesmo ato, intime-se o requerido para 

comparecer à audiência de produção antecipada de provas (depoimento 

especial) designada para o dia 13/12/2018 às 17h00min.Decorrido o prazo 

sem que o réu tenha comparecido ou constituído advogado nos autos, o 

que deverá ser devidamente certificado, o processo e o prazo 

prescricional ficarão automaticamente suspensos, independentemente de 

novo pronunciamento judicial, a partir do dia seguinte ao do término do 

prazo do edital (15 dias do prazo de dilação + 10 dias do prazo de 

resposta), pelo tempo correspondente ao da prescrição pela pena in 

abstrato (Súmula 415), a partir de quando o prazo prescricional voltará a 

fluir pelo tempo restante, descontando-se aquele já transcorrido entre a 

data do recebimento da denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse 

o caso, os autos deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa 

no relatório estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a 

prescr ição,  dando-se c iênc ia  ao Min is tér io  Púb l i co .À s 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 28 de novembro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123468 Nr: 5161-17.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonh Lennon da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 27/05/2019, às 16h45min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000688-96.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDERSON ALBUQUERQUE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000688-96.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: FELIPE ANDERSON ALBUQUERQUE ALVES REQUERIDO: 

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. Vistos. Trata-se de reclamatória 

trabalhista proposta por Felipe Anderson Albuquerque Alves em face de 

Marfrig Global Foods S/A, objetivando o recebimento de verbas 

trabalhistas. Sustenta preencher os requisitos para serem reconhecidos 

os seus direitos, em especial, o regular processamento da presente ação 

neste Juízo, alegado como foro do local da prestação dos serviços e com 

base no princípio constitucional do livre acesso à justiça (artigo 112, da 

Constituição Federal – CRFB). Com a inicial juntou documentos. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. A 

competência é a medida exata da jurisdição do órgão judicante, é o poder 

de fazer atuar a jurisdição que tem um órgão jurisdicional, diante de um 

caso concreto. A competência absoluta é de ordem pública, é imutável e 

deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. O artigo 

64, §1º do Código de Processo Civil (CPC) aduz que “A incompetência 

absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve 

ser declarada de ofício.” De acordo com Carlos Henrique Bezerra Leite 

(p.185): “A competência em razão da matéria no processo do trabalho é 

delimitada em virtude da natureza da relação jurídica material deduzida em 

juízo.” Desta feita, a competência em razão da matéria é definida de 

acordo com a natureza da lide descrita na peça inaugural, ou seja, a 

competência é firmada em função da causa de pedir e dos pedidos 

contidos na petição inicial. No âmbito da Justiça do Trabalho, a 

competência é definida em razão da matéria e tem como fundamento 

jurídico o art. 114 da CRFB, alterado pela EC 45/2004. Atente-se para a 

nova redação do art. 114 da Carta Maior: "Art. 114. Compete à Justiça do 

Trabalho processar e julgar: (...) VI - as ações de indenização por dano 

moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; VII - a execução, 

de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus 

acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; IX - outras 

controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. 

Consoante se verifica, embora o autor resida na comarca de Nova 

Xavantina/MT e o local de trabalho também se localize neste município, o 

caso não revela ser hipótese permissiva disposta no artigo 112 da CRFB, 

conforme exponho a seguir. O artigo supra mencionado dispõe: “A lei 

criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não 

abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso 

para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho.” O autor alega ser este 

juízo competente para processar a presente ação, com fulcro no artigo 5º, 

inciso XXXV, da CRFB, o qual consagrou o princípio do livre acesso à 

Justiça. Todavia, essa garantia deve ser ponderada e não assegura à 

parte o direito de escolher o Juízo competente e o rito processual a ser 

seguido, exigindo obediência as normas que regem o devido processo 

legal, outro princípio também constitucional. Além disso, tal artigo de lei, 

mencionado em exordial, é complementado pelo artigo 116 da CRFB, sendo 

a jurisdição trabalhista no primeiro grau exercida por um juiz singular, 

denominado juiz do trabalho, que exerce suas funções nas Varas do 

Trabalho. Portanto, conforme se verifica, o caso em apreço versa sobre 

verbas trabalhista, sendo este juízo incompetente para julgar a presente 

causa. Sobre isso, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem o seguinte 

entendimento: RAC - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA FUNDADA EM CHEQUES EMITIDOS EM RAZÃO DE 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA 

COMUM - DETERMINAÇÃO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 

COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO TRABALHISTA - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO.1 - No caso concreto, não há falar em 

cerceamento de defesa, máxime porque a competência em razão da 

matéria é aferida a partir do cotejo da causa de pedir e do pedido de duas 

ações conexas, de maneira que o julgamento antecipado não configura 

ofensa ao direito de defesa. 2 - A Justiça do Trabalho é competente para 

dirimir questões do contrato individual de trabalho (art. 114 CF) e também 

outras controvérsias oriundas da relação trabalhista. Isso porque, além 

dos problemas que surgem na extinção do contrato individual de trabalho, 

outros emergem durante o vínculo empregatício. 3 - No caso concreto, é 

de rigor o pronunciamento da incompetência absoluta da Justiça Comum, 

notadamente da Vara Única da Comarca de Juscimeira, para processar e 

julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 

00448-21.2015.811.0048 (Código 26817), na qual a empresa busca a 
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declaração de inexistência de cheques emitidos como pagamento de 

crédito trabalhista a ex-empregado, devendo ser declinada para a Vara 

Trabalhista de Jaciara, ante a comprovada origem da relação empregatícia. 

(Ap 128165/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

23/05/2018 – grifo nosso). Dessa feita, como no vertente caso o critério 

utilizado para fixar a competência parte da natureza da causa (leia-se: 

competência material), esta não se sujeita ao princípio da perpetuatio 

jurisdictionis, devidamente cristalizado no artigo 43 do CPC, razão pela 

qual a declinação de competência se apresenta imperativa, uma vez que 

“a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser 

alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de 

exceção” (art. 64 do CPC). Aliás, a postura adotada é a única plausível 

diante da clara redação do artigo 114, da CRFB. Outrossim, ao caso em 

testilha, assiste a parte a possibilidade da justiça itinerante, prevista no 

artigo 115, da CRFB, com a realização de audiências e demais funções de 

atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, bem 

como, o acesso a Vara do Trabalho de Barra do Garças/MT, posto que 

fica a aproximadamente 150 quilômetros de distância desta Comarca. Ex 

positis, reconhecendo a incompetência da Justiça Comum Estadual para o 

descortino do processo, e DECLINO da competência para a Justiça do 

Trabalho desta circunscrição judicial, para onde deverão ser remetidos os 

autos em epígrafe. Após, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilho. Cumpra-se. Às providências. Nova Xavantina/MT, 29 de novembro 

de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000810-12.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000658-61.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA PEREIRA MAGALINI (EXECUTADO)

GUY JUNQUEIRA MAGALINI (EXECUTADO)

RICARDO JUNQUEIRA MAGALINI (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000711-42.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA ZUFFO LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIAS BUENO DE SOUZA (EXECUTADO)

ILZA FABIOLA ZUFFO (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000742-62.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIGO DALCIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIMAR MARTINS PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000742-62.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: ENDRIGO DALCIN REQUERIDO: CLAUDIMAR MARTINS 

PINTO Vistos. Trata-se de ação regressiva de cobrança por pagamento de 

aval, proposta por ENDRIGO DALCIN em face de CLAUDIMAR MARTINS 

PINTO, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Os autos foram 

remetidos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania) para realização da audiência de conciliação. Realizado o ato, a 

conciliação restou frutífera conforme termo de fls. 04/05. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Conciliação no CEJUSC, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, com fulcro no art. 334, §11, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC. Após, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao MP. 

Nova Xavantina/MT, 21 de novembro de 2018. Luciene Kelly Marciano 

Roos Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106855 Nr: 4177-61.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAYLLA LUIZA SCAPINI, DENILSON LEITE DA 

SILVA, CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA, JOÃO PAULO CORREIA 

RIBEIRO, DEIVISON LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048, DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6883, 

LARISSA ALVES MOREIRA - OAB:20655-MT, TÚLIO TOYAMA 

FALEIRO - OAB:19014

 Vistos.

A defesa técnica de João Paulo Correia Ribeiro requereu a revogação de 

sua prisão preventiva, bem como pugnou por seu interrogatório em data 

diversa dos demais réus, que o teriam ameaçado (ref. 131).

O Ministério Público manifestou-se contrariamente aos pedidos (ref. 139).

 No que toca ao pedido de revogação da prisão preventiva, havendo o 

acusado constituído defensora e apontado endereço fixo, defiro-o desde 

que se apresente neste juízo dentro de 3 dias úteis, a fim de ser 

pessoalmente citado. Intime-o por meio da patrona constituída.

Quanto ao pedido de interrogatório sem a presença dos corréus presos, 

resta prejudicado ante pedido da Defensoria Pública para que estes sejam 

ouvidos em Rondonópolis/MT.

No mais, atente-se às expedições necessárias para a realização da 

audiência agendada.

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80331 Nr: 1831-11.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA PEREIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 REF. 79: Ante o exposto pela parte autora, atente-se a secretaria à 

decisão de ref. 74 e EXPEÇA-SE ofício requisitório de pagamento (RPV - 

requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, nos termos então 

expressos.

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70896 Nr: 1099-64.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI FRANCISCO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:18173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - 

OAB:2496-B

 Vistos.

REF. 36: Procedam-se às alterações necessárias no sistema Apollo e para 

fins de intimação via DJE.

 Certifique a secretaria quanto a intimação e decurso do prazo para a 

parte autora, determinado a ref.26, item III.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87058 Nr: 771-66.2017.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAURO EUGÊNIO RESENDE LALUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reitero a decisão de ref. 15, posto que o referido Recurso Especial se 

encontra concluso para julgamento desde 16/08/2018, conforme consulta 

realizada junto ao site do E. STJ.

 REF. 19: Intime-se a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A para ciência da decisão de sobrestamento à ref. 15.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95724 Nr: 5986-23.2017.811.0012

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZILDA FÁTIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o exposto na petição (ref.16) e cota ministerial (ref. 20), intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça a Defensoria 

Pública local, nos termos do art. 186, §2º, CPC.

 Decorrido o aludido lapso temporal, vista a Defensoria Pública e, em 

seguida ao Ministério Público, conforme pugnado.

 Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90423 Nr: 2877-98.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCICARMEM GABRIEL DE OLIVEIRA, FALLUBIA 

SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARLEN GOMES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que há intimação apenas via DJE, sem 

qualquer certidão quanto ao decurso do prazo.

Desta feita, intime-se pessoalmente e via DJE, a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, tome as providências dispostas na cota 

ministerial de ref. 15, sob pena de extinção do feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Decorrido o prazo, certifique-se a secretaria e tornem os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103475 Nr: 2310-33.2018.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCBDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 210987.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 24/01/2019 às 09h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000795-43.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000795-43.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): MOACIR LOPES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Incabível a concessão de benefício previdenciário 

baseado somente em prova testemunhal (Súmula 149 do STJ; Súmula 27 

do TRF-1ª Região; e, Súmula 34 do TNU) e, tendo em vista que os 

documentos colacionados à inicial são insuficientes para configuração de 

início de prova material, nos termos do art. 10 do CPC, determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos 

autos início de prova material de sua qualidade de segurada especial, sob 
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pena de extinção do feito. Decorrido o prazo, com ou sem cumprimento da 

ordem, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. NX, 23 de novembro de 

2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108103 Nr: 4770-90.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO HADDAD CAMOLESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ALVES MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 210969.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 24/01/2019 às 09h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102413 Nr: 1749-09.2018.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBALAGEM XAVANTINA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 210965.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 24/01/2019 às 10h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87251 Nr: 918-92.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIR PEDRO MACARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGERIO 

SEIXAS - OAB:15483-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de declarar a inexistência do 

débito e do contrato de nº 262415659, devendo os valores descontados 

da conta do autor em razão de tal contrato serem devolvidos de maneira 

simples, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do pagamento 

indevido, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.Condeno 

ainda a demandada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais causados ao autor, a qual deverá ser 

corrigida pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula nº 362, STJ), e 

acrescida de juros de mora de 1% a. m., nos termos do art. 406 do CC c/c 

161, § 1º, do CTN, a partir da citação.Em razão do descumprimento da 

decisão antecipatório, deverá a requerida pagar ao autor, ainda, o valor 

das astreintes fixadas, correspondente a R$ 3.200,00 (três mil e duzentos 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de 

juro de mora de 1% ao mês desde o descumprimento.Em razão da 

sucumbência (Súmula nº 326 do STJ), condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas processuais.Sem honorários advocatícios, eis que a 

parte exequente é assistida pela Defensoria Pública, conforme 

jurisprudência do eg. TJMT (Ap 176107/2016, DR. GILBERTO LOPES 

BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).Certificado o trânsito em 

julgado, calculem-se as custas processuais e intime-se o requerido para 

pagamento em 5 (cinco) dias, sob pena de protesto e/ou inscrição na 

dívida ativa.Após a coisa julgada, nada sendo requerido em 15 dias, com 

ou sem o pagamento, arquive-se em definitivo com as baixas de estilo e 

anotações de praxe, observando, se for o caso, o disposto nos 

Provimentos nº 11 e 40/2014-CGJ/MT.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010330-42.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE SOUZA GONDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 16770307), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes dos Ids. 16770308 e 16770309, no valor total de R$=8.334,55= 

(oito mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), 

devidamente atualizado até o dia 29/11/2018. Ficando a executada ciente 

que extrapolado o prazo sem comprovação do pagamento, será acrescido 

ao montante à multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o 

prazo sem comprovação encaminhem-se os autos conclusos para 

apreciação do pedido de penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina, 29 de novembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000608-36.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000711-43.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MATTIAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DE AUXILIO, SOCORRO MUTUO, SEGURANCA E INCLUSAO 

SOCIAL A TRANSPORTADORES AUTONOMOS E TRANSPORTADORAS 
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DO BRASIL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte Autora para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC designada para o dia 13/03/2019 as 16:30 horas. ZÉLIA ALVES 

BISPO DA SILVA- Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 54055 Nr: 184-50.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Fátima Panosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que tomem o 

devido conhecimento acerca do retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 15053 Nr: 1362-49.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Sprocat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, 

Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - OAB:9270/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio de Siqueira - 

OAB:9.259-MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem acerca do laudo de avaliação e penhora de fls. 177/182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 54822 Nr: 880-86.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hedewiges Flora Schaefer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80587 Nr: 2519-37.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Valdir Grutka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Felipe Schaefer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON LUIS CARVALHO 

OLIVEIRA - OAB:19297/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão de fl. 37.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 2250-71.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Barzotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta Comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte ré para manifestar acerca do calculo 

de fls. 201/202.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18861 Nr: 322-61.2007.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Dalla Nora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o advoagado da parte ré para que se 

manifeste nos autos nos termos da decisão de fl. 1854.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74808 Nr: 3504-40.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piccin Máquinas Agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Pereira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Donizeti Sanchez - 

OAB:73.055 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação do 

requerido, a ser expedida para Comarca de Campo Verde-MT, trazendo 

aos autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64099 Nr: 2390-03.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Estevão Ducatti, Conceição Ducatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Santos Carlini, Milton Santos Carlini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 
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de Sena - OAB:13.997/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte requerida para 

apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51026 Nr: 203-90.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lirge Maria Sartori Theotonio, Adilmar Sartori, 

Marcia do Prado Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada as partes acerca da 

penhora, avaliação e certidão de fls. 89/91.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 68631 Nr: 1115-82.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdS, Geovania da Silva Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio José Peruchini, Naiara Lima, Rosineide 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NAIARA LIMA, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: (...) A autora participava de um grupo no WhatsApp, 

criado pelo numeral(.....) tendo como o requerido, este baixou um video 

pornográfico da internet e postou no grupo afirmando a todos que se 

tratava da autora, o vídeo começou a circular, e a autora foi constrangida 

devido várias injúrias lhe chamando de "puta, atriz de filme porno, 

rampeira", (....) Requer a condenação dos requeridos ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos a import^ncia de R$ 50.000,00, 

ou outro valor que Vossa excelênia entender cabível.(....)

Despacho/Decisão: Vistos.1.Nos termos do artigo 256, I do CPC, defiro o 

pedido de citação por edital formulado à fl. 74, e nomeio desde logo a 

Defensoria Pública para atuar na defesa da ré citada por edital, nos 

termos do artigo 72, I do CPC.2.Será publicada apenas uma vez o edital, 

nos termos do artigo 257, III, com prazo de 20 dias, e após o seu 

transcurso, não havendo defesa, os autos devem ser remetidos à 

Defensoria Pública.3.Decorrido o prazo para apresentação de defesa, 

certifique-se e retornem os autos conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO PEDRO 

FRANCISCO DOS SANTOS, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000734-86.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE LEMOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000734-86.2018.8.11.0044 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação. Paranatinga/MT,28 de novembro de 

2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33054 Nr: 1292-85.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

sejam intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 762-47.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeni Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

sejam intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 73440 Nr: 2956-15.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19205/O

 AÇÃO PENAL - CÓDIGO Nº 73440

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Da análise dos autos, verifica-se que ofertada à denúncia, a defesa, 

antes de ser notificada nos termos do artigo 55 da Lei n.º 11.343/2006, 

acostou aos autos resposta à acusação (fls. 72/72-v).

Após ser acostada a resposta à acusação, foi proferida decisão para que 

fosse notificada a denunciada para oferecer defesa prévia (fls. 73/73-v).

Já às fls. 92 foi oportunizada à parte ré a chance de retificação da 

resposta à acusação, o que não foi feito, eis que a defesa deixou o prazo 

transcorrer in albis, conforme certidão de fls. 97.

Vieram-me os autos conclusos.
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É o relatório. Decido.

 Reza o artigo 55 da Lei n.º 11.343/2006 que:

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado 

para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1o Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o 

acusado poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 

produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.

Desta forma, considerando que a Lei de Drogas prevê rito especial para 

processar e julgar fatos a ela correlacionados, bem como a fim de evitar 

qualquer irregularidade e/ou eventual nulidade, CHAMO O FEITO À ORDEM 

para determinar a notificação da denunciada para oferecer defesa prévia, 

nos exatos termos da decisão proferida às fls. 73/73-v.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 40/2018-DF

 Excelentíssimo Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 Considerando que o senhor Agostinho João Donadia, Juiz de Paz Titular 

do 2º Serviço Notarial e Registral desta Comarca, matrícula 3816, 

encontrar-se-á afastado no período de 10/12/2018 a 09/01/2019, em face 

das férias regulamentares do ano de 2018.

 Considerando a necessidade de nomear um servidor para exercer o 

cargo de Juiz de Paz Suplente do 2º Serviço Notarial e Registral desta 

Comarca;

RESOLVE:

 Nomear “ad hoc” a senhora Chanaya Tigres Gomes, RG 

20973160/SSP/MT e CPF 039.224.311-35, para exercer a função de Juiz 

de Paz Suplente, no período de 10/12/2018 a 09/01/2019, durante o 

afastamento do titular.

 .

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Peixoto de Azevedo/MT, 28 de novembro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000759-65.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FELIPE HACK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULCEMAR VIEIRA DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000759-65.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 2.086,50 ESPÉCIE: 

[ANULAÇÃO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

GELSON FELIPE HACK Endereço: rua Epitacio Pessoa, 75, Alvorada, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

JULCEMAR VIEIRA DA SILVA Endereço: Rua Francisca Maria Guedes, 

522, centro antigo, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do Órgão de Representação Jurídica 

da(s) autoridade(s) acima identificada(s), para, querendo, no prazo de 15 

(dez) dias, para efetuar o pagamento das custas processuais sobre o 

valor de R$ 2.086,50 (dois mil oitenta e seis reais e cinquenta centavos), 

conforme valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial., conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DECISÃO: Peixoto de Azevedo-MT, 

29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000762-20.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR CARLOS FAVERO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000762-20.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 86.097,00 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

VILMAR CARLOS FAVERO Endereço: Vila União do Norte, Vila União, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: Intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para efetuar o pagamento de 1(uma) 

diligência do senhor Oficial de Justiça, no Distrito União do Norte, Bairro: 

Zona Rural, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, 

e m i s s ã o  d e  g u i a s  o n  l i n e  –  d i l i g ê n c i a s  e / o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação, com posterior remessa do comprovante aos autos., conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DECISÃO: Peixoto de Azevedo-MT, 

29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000787-33.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LIMA BORGES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000787-33.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 23.296,51 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A, S/N, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: FLAVIO LIMA 

BORGES Endereço: Rua Osmar Nunes, 73, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO 

- MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para efetuar o pagamento de 2(duas) diligências do senhor Oficial 

de Justiça, no Bairro Centro, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação, com posterior remessa do comprovante aos autos, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DECISÃO: , 29 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Técnido(a) Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 23178 Nr: 1736-31.2005.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO POLITANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Considerando que o acordo anexado aos autos encontra-se 

desprovido de assinatura da parte executada (fls.108-111), intime-se a 

parte exequente para juntar aos autos o referido acordo devidamente 

assinado pela parte executada, ratificando os termos do acordo, no prazo 

de 20 (vinte) dias, sob pena de revogação da decisão de fls.120/121.Sem 

prejuízo de tais providências, intime-se o exequente para apresentar o 

cálculo da dívida devidamente atualizado, posto que se encontra defasado 

(fls.138/139).Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de 

Parauapebas/PA (Endereço: Rua Castro Alves, nº 221, Bairro da Paz, 

Parauapebas/PA – CEP: 68515-000) visando a intimação da parte 

executada, acerca do cálculo da dívida a ser apresentada pela parte 

autora, penhora e avaliação do imóvel penhorado (fls.102-104 e 160), no 

prazo 15 (quinze) dias, advertindo que o silêncio será subentendido como 

concordância tácita.Certifique-se o decurso do prazo para o exequente 

manifestar acerca da avaliação do imóvel (fls.160).Havendo impugnação 

quanto a avaliação no prazo de 15 (quinze) dias manifestem-se o 

avaliador judicial e a parte contrária, também em 15 (quinze) dias, 

voltando-me imediatamente conclusos para decisão.Ato contínuo, 

considerando o decurso do prazo requerido pelo exequente 

(fls.163/163vº) intime-se o exequente para juntar aos autos a certidão 

atualizada da matrícula (art. 844 do CPC), com o respectivo 

registro/averbação da penhora, sem o qual não poder-se-á proceder a 

alienação em hasta pública (art. 1.054 da CNGC).Intime-se ainda o credor 

para informar se tem interesse em adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a 

alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 15 

(quinze) dias(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65768 Nr: 3064-15.2013.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPIRITO SANTO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MARQUES, SANDRA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 1. Declarada aberta a audiência, as partes entabularam acordo ....2. A 

parte requerida reconhece a posse do imóvel em favor do autor, 

declarando que não possui qualquer interesse sobre a área em debate, 

nada mais pleiteando quando ao imóvel e benfeitorias, bens e semoventes 

sobre o imóvel em questão. Declara que separou-se de Sandra Rodrigues 

de Oliveira há mais de 04 anos, declarando que a mesma se encontra em 

local incerto e não sabido.3. A parte autora recebe o imóvel na forma que 

se encontra, nada tendo a reclamar ou pleitear perante a parte 

requerida.4. As partes se responsabilizam, cada qual com seus 

procuradores, com o pagamento dos honorários.5. Desta forma as partes 

requerem a homologação do presente acordo.É o relatório. Decido.Por 

esta razão, HOMOLOGO para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo celebrado e, consequentemente, julgo extinto o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, 

inciso III “b” do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários.Publicada em audiência. As partes presentes renunciam o 

prazo recursal. Considerando a ausência da procuradora dos requeridos, 

intime-se pessoalmente para que manifeste-se quando ao presente 

acordo.Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71962 Nr: 954-72.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEI CONCEIÇÃO SILVA KLAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:16943-A/MT

 1. Considerando a petição de fls. 175/181, certifique a existência de 

eventuais valores na conta única, referente ao depósito de fls. 175/v e 

181. Se positivo, expeça-se alvará judicial em favor da parte 

credora/autora para levantamento da quantia incontroversa de R$ 

22.579,66 (vinte e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e 

seis centavos) depositada em Juízo, conforme petição de fl. 175/181, o 

saldo remanescente (R$ 3.695,87) deve permanecer bloqueado;2. 

Remetam-se ao Contador Judicial para cálculo das custas e despesas 

processuais;3. Após, intime-se a executada para pagamento das custas, 

no prazo de 15 dias, sob pena de averbação no distribuidor e expedição 

de certidão de dívida ativa e protesto;4. Converta-se o feito em 

cumprimento de sentença;5. Realizados os atos acima, voltem conclusos 

para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75237 Nr: 3114-70.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar o advogado de defesa para que, no prazo legal, 

apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86007 Nr: 2915-77.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA DE OLIVEIRA MELO BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 06.12.2018, as 14h30min, 

pela Dra. Geane Moron Beato, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

Juízo, Fórum Local de Peixoto de Azevedo – MT. Bem como comparecer a 

Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos formulados pelas 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72947 Nr: 1623-28.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES BRITTES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para que se manifeste 

no prazo de lei, sobre a prova acrescida (laudo pericial), juntada às 

fls.130/131.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93324 Nr: 3653-31.2018.811.0023

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS DE 

PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ROSA LEITE, GUARACY FERNANDES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar os advogados dos requeridos, despacho a seguir 

transcrito: visto. 1. Certifique-se a apresentação da oposição nos autos 

principais (autos 89623);2. Citem-se os opostos para contestar, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para contestar o pedido no 

prazo comum de 15 (quinze) dias;3. Apensem-se estes autos a ação 

principal de n. 89623.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-13.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BRANDAO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000853-13.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 12.255,92 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RAIMUNDO 

BRANDAO DE SOUSA Endereço: RUA OSMAR NUNES, 88, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO SA Endereço: Rua Thiago Magalhães, 791, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Senhor(a): RAIMUNDO 

BRANDAO DE SOUSA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA:18/12/2018, ás 15:35 horas. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 28 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-13.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BRANDAO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000853-13.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 12.255,92 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RAIMUNDO 

BRANDAO DE SOUSA Endereço: RUA OSMAR NUNES, 88, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO SA Endereço: Rua Thiago Magalhães, 791, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Senhor(a): RAIMUNDO 

BRANDAO DE SOUSA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: dia 18/12/2018, às 15:35 horas. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 28 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-10.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCEIA SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000116-10.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.711,83 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUCEIA SOARES DE ALMEIDA Endereço: RUA MANAUS, S/N, 

NOVA ESPERANÇA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS, 1371, - LADO PAR, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-415 Senhor(a): BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

ADVOGADO DA PARTE RECLAMADA A presente carta tem por finalidade 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima 

indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de 

novembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-02.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000080-02.2017.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 85,94 ESPÉCIE: [ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ZULEIDE ALVES DOS SANTOS Endereço: AVENIDA 

BRASIL, 103, NOVA ESPERANÇA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, - LADO PAR, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-415 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-94.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010098-94.2016.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 15.760,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA SALETE DA SILVA Endereço: Rua XANXERE, 150, SANTA 

IZABEL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: Rua ELIGIO BALDO, 282, CENTRO LESTE, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ); ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) 

dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após 

o decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações 

e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-80.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000855-80.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[ATRASO DE VÔO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ITALO MOREIRA Endereço: rua 4, 46, santa izabel, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A Endereço: RUA DESEMBARGADOR JOSÉ DE 

MESQUITA, 02, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-560 Senhor(a): ITALO 

MOREIRA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 

13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-13.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BRANDAO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000853-13.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 12.255,92 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RAIMUNDO 

BRANDAO DE SOUSA Endereço: RUA OSMAR NUNES, 88, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO SA Endereço: Rua Thiago Magalhães, 791, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Senhor(a): REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua intimação para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: 18/12/2018, às 15:35 horas, a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais PEIXOTO DE AZEVEDO, 28 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002885-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ARAUJO NASCIMENTO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002885-21.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

REQUERIDO: SANDRA ARAUJO NASCIMENTO LOPES Cumpra-se servindo 

a presente como mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens 

de estilo. Pontes e Lacerda/MT, 29 de novembro de 2018. Leonardo de 

Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146520 Nr: 6412-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Henrique Coelho de Paula, 

João Paulo Frison de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Hilde J. Melo Silva - 

OAB:8228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERVÁSIO ALVES DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:3592

 Intime-se a Sra.perita para agendar a data da perícia e comunicar as 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168112 Nr: 4192-27.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DA COSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164561 Nr: 2404-75.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE OLIVEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138778 Nr: 3152-44.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edward Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Vistos.

Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado.

 O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a 

existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou 

omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Muita embora os nobres argumentos trazidos pelo autor, não vislumbro 

que seja caso de revisão da sentença, isso porque os argumentos 

trazidos já foram apresentados previamente nas alegações finais, e 

aceita-los nos embargos declaração seria uma reanalise do feito. Tais 

argumentos, se assim entender o autor, devem ser apresentados em 

apelação para serem analisados pelo Tribunal de Justiça.

Além disso, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios 

fundamentos,

 Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos. Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao 

conteúdo e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60103 Nr: 445-16.2011.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinícius Vasconcelos Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lídio Alves dos Santos - 

O A B : 2 0 . 8 5 3 - A ,  R o b e r t a  B e a t r i z  d o  N a s c i m e n t o  - 

OAB:OAB/MT20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60189 Nr: 531-84.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Salustriano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144204 Nr: 5341-92.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanusa Martins Sadim Balbino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 
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OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos na referencia 74, é 

tempestivo, portanto abro vista ao requerente para contrarazoar o 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119443 Nr: 3350-18.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGS, Maria das Graças da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos na referencia 73, é 

tempestivo, portanto abro vista ao requerente para contrarazoar o 

recurso.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000352-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE EMIDIO DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000352-89.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 80.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimação da parte autora, para 

que, no prazo de 05(cinco) dias,compareça ao cartório da 2ª vara para 

assinatura de termo de inventariante. Pontes e Lacerda, 29 de novembro 

de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001998-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

F. N. CINTRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CREDER LEITE LOPES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001998-37.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 9.933,00; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[DESPEJO PARA USO PRÓPRIO, 

Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé que 

a correspondência retornou sem que a parte executada fosse encontrada 

pelo carteiro, conforme carimbo do ''AR'' de ID 16160097. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista ao exequente para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 29 de novembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) 

-Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001285-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CHUVE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001285-62.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 16.218,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA, CITAÇÃO, JUROS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, conforme manifestar de ID 16732717, e com amparo no provimento 

56/2007, abrimos vista para parte autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 

29 de novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001633-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO(A))

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT0013589S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001633-80.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 38.536,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

conforme Recurso de Apelação de ID 16714775 apresentado, e com 

amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte requerente para que 

apresente as contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 29 de 

novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000543-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SEVERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000543-37.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JAIME SEVERINO. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Vistos. Deixo de conhecer os pedidos formulados na 

manifestação de ID nº. 16665231, haja vista que, conforme dispõe o art. 

336, caput, do NCPC, “Incube ao réu alegar, na contestação, toda a 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 

impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende 

produzir”. No mesmo diploma legal disciplina o art. 341, caput, que 

“Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações 

de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 
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impugnadas”. Portanto, os argumentos e pedidos apresentados no 

petitório de ID nº. 16665231 deveriam ser apresentados em sua peça de 

defesa. Entretanto, o requerido não apresentou contestação, conforme 

certidão de ID nº. 15104183. Assim sendo, CUMPRAM-SE as 

determinações elencadas na decisão saneadora de ID nº. 15848286. 

INTIMEM-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 29 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002831-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MIGUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002831-55.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: MARCOS MIGUEL DA SILVA. Vistos. MARCOS MIGUEL DA 

SILVA ajuizou a presente AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL, uma vez que é 

irmão do falecido PEDRO DA SILVA, informando que o de cujus não deixou 

companheira e filhos, e ainda que seus genitores já são falecidos, sendo, 

portanto, a parte legítima para propor a ação. Analisando detidamente os 

autos, vislumbro que o autor conseguiu comprovar que o falecido não 

deixou herdeiros, conforme certidão de óbito de ID nº. 16676878, também, 

que sua genitora é falecida, juntando sua certidão de óbito de mesmo ID. 

Todavia, consta na certidão de óbito da genitora do autor e do de cujus 

que a mesma deixou três filhos, dentre eles um já falecido, no caso, 

aquele de quem se pretende receber os valores ainda existentes através 

da presente ação. Neste viés, deve o autor apresentar procuração do 

irmão faltante, bem como incluí-lo no polo ativo da presente ação, nos 

termos do art. 1.824, IV, do Código Civil, para que eventuais valores 

existentes em instituição financeira venham ser partilhados. Portanto, 

INTIME-SE o autora, por meio de seus advogados, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complementar a inicial, na forma acima mencionada 

sob, pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo 

(art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos no NCPC). Após, 

PROMOVA-SE a conclusão dos autos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 

de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002903-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVESTRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002903-42.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: LUCIANO SILVESTRE DA SILVA. REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Considerando que a petição inicial foi endereçada ao 

Juizado Especial Cível desta Comarca, REDISTRIBUA-SE ao respectivo 

juízo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de novembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3242 Nr: 38-11.1991.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Pontes e Lacerda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Vidal da Fonseca 

Castro Reis - OAB:1332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Toste Cardoso - 

OAB:6635/MT, Mrian Costa Cardoso - OAB:6361/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

7.289,11 (sete mil e duzentos e oitenta e nove reais e onze centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 270 e verso. Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 892,87 (oitocentos e 

noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) para recolhimento da guia 

de custas e R$ 6.396,24 (seis mil e trezentos e noventa e seis reais e 

vinte e quatro centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” 

e, na aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164558 Nr: 2401-23.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA ALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164583 Nr: 2415-07.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR MIRANDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144950 Nr: 5679-66.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o perito juntou aos autos a 

complementação do laudo. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ 

abrimos vistas para as partes se manifestarem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63970 Nr: 22-22.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Laudi Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11880-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Por equívoco, a despeito do AR de fl. 149, vº, ter sido juntado aos autos, 

verifica-se que a correspondência foi recebida por pessoa desconhecida 

e alheia ao processo.

Portanto, INDEFIRO o pedido de fl. 169.

INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 30 dias, indicar o atual paradeiro do réu, sob pena de extinção do 

processo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 54462 Nr: 91-25.2010.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERA FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em relação ao pedido de fl. 144, REPORTO-ME a decisão proferida de fl. 

130.

A carta de citação de fl. 139, vº, não foi recebida pelo réu.

Ademais disso, imprescindível à reintegração da posse do veículo objeto 

da ação e posterior citação do réu, sobretudo diante do longo trâmite 

processual sem qualquer resultado exitoso neste sentido.

INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 30 dias, 

indicar o atual paradeiro do bem, sob pena de extinção do processo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145157 Nr: 5752-38.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado em ref. 40.Outrossim, 

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.Neste sentido:PROCESSUAL CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA 

SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. ART. 

496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, proferida sob a égide no 

CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a 

condenação nela imposta não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, 

do referido Diploma Adjetivo. 2.Tratando-se de ação voltada à 

concessão/revisão de benefício previdenciário no valor mensal de um 

salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas substancialmente 

inferior às que seriam necessárias para se chegar ao patamar de mil 

salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor total da 

condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. Remessa 

o f i c i a l  n ã o  c o n h e c i d a .  ( R e e x a m e  N e c e s s á r i o  - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).Em 

aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).Com o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das partes pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC/MT.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 2689 Nr: 143-41.1998.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. MOUSQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Bove Filho - 

OAB:10.562-B/PA

 Vistos.

Consoante cópia da sentença de fls. 192/193, OFICIE-SE ao cartório de 

registro de imóveis respectivo para que exclua o registro de penhora e 

averbação nas matrículas dos imóveis de nº 6187 e 6237.

INTIME-SE a parte exequente, por meio de remessa dos autos, para dar 

andamento no feito, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87114 Nr: 4797-46.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aurora da Costa Martineli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MARIA AURORA DA COSTA MARTINELI, devidamente qualificada, 

apresentou pedido de cumprimento de sentença (fls. 109/110), 

requerendo que o Instituto Nacional do Seguro Social fosse intimado para 

pagar o montante de R$ 11.360,17 (onze mil, trezentos e sessenta reais e 

dezessete centavos), quantia tornada líquida após a implantação do 

benefício previdenciário contido nos autos.

Após ter sido intimada, a autarquia ré apresentou impugnação às fls. 

114/115, dando conta de que o valor a ser pago à exequente seria de R$ 

5.591,08 (cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e oito centavos).

Com efeito, apesar da divergência dos cálculos, a exequente anuiu com o 

valor atribuído pelo executado e, por consequência, requereu a expedição 

de ordem de pagamento.

Deste modo, considerando a concordância quanto ao cálculo trazido à fl. 

116, HOMOLOGO o seu teor e, ademais, DETERMINO:

I – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 5.082,80 (cinco mil, 

oitenta e dois reais e oitenta centavos), em benefício de Maria Aurora da 

Costa Martineli (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF), 

expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

II – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 635,36 (seiscentos e 

trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), em benefício de André Luis 

de Almeida Avelar (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF), 

expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

INTIME-SE via DJE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81095 Nr: 3263-04.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. Freitas Neres e Cia Ltda, Maira Souza 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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DEFIRO o pedido formulado nas fls. 135/136 e, consequentemente, 

SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 

921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 48740 Nr: 24-94.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Super Cestão Supermercado Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 104, uma vez que a consulta ao Sistema 

BACENJUD já fora realizada à fls. 84/85 e a exequente não demonstrou 

qualquer acréscimo patrimonial em nome do executado de forma a alterar 

as circunstâncias fáticas que ensejaram na infrutífera tentativa de 

consulta realizada nos autos.

 Ou seja, considerando a ausência de modificação do quadrante fático, é 

medida inócua a reiterada consulta aos sistemas conveniados ao Poder 

Judiciário, ao menos até que o exequente consiga esclarecer a real 

efetividade da diligência.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140415 Nr: 3891-17.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAQUEU GONCALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC/MT.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63390 Nr: 3730-17.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Salasar & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natália Maria Pereira dos 

Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 173, nos termos do art. 7º-A do Decreto-lei nº 

911/1969.

CUMPRA-SE a decisão de fl. 171.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86169 Nr: 3808-40.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manfroi e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Candido Bernardo, GABRIEL 

MORAIS BERNARDO, Moça Bonita Boutique Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronie Jacir Thomazi - 

OAB:9877-B - OAB-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da inércia do exequente (fl. 92), SUSPENDO o processo pelo prazo 

de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 37376 Nr: 4776-17.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. de Almeida & Cia Ltda, Karla Mara Salgado 

Dias de Almeida, Edmilson de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlia Cristina de Ávila Leite - 

OAB:17.671

 Vistos.

SUSPENDO o curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano, conforme 

requerido pelo exequente.

Decorrido, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de nova intimação, 

MANIFESTE-SE o exequente em termos de prosseguimento, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142558 Nr: 4665-47.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEICAO MAXIMIANA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC/MT.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134103 Nr: 926-66.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC/MT.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 99992 Nr: 2083-45.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na sequência, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo in albis, seja pela 

concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado à fl. 110, independentemente de 

novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92471 Nr: 3812-43.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvanita Valim de Freitas Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.RETIFICO parcialmente a sentença proferida no feito, uma vez que 

no presente caso a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o 

valor constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste modo, não é 

necessário a remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame 

necessário.Neste sentido:PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO 

CPC/2015. REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 

1. A sentença sob censura, proferida sob a égide no CPC/2015, não está 

sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a condenação nela imposta 

não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma 

Adjetivo. 2.Tratando-se de ação voltada à concessão/revisão de benefício 

previdenciário no valor mensal de um salário mínimo, que envolve 

quantidade de parcelas substancialmente inferior às que seriam 

necessárias para se chegar ao patamar de mil salários mínimos, resulta 

certo e comprovado que o valor total da condenação não ultrapassará o 

limite supramencionado. 3. Remessa oficial não conhecida. (Reexame 

Necessário - 0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, 

Rel. Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).Em 

aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença.Além disso, diante da expressa anuência da parte autora às fls. 

123/124 em relação aos valores apresentados pelo Instituto réu (fls. 

118/119), HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso interposto nas 

fls. 115/117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167444 Nr: 3841-54.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX LUCIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 
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- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, em decorrência da observância dos requisitos ensejadores, 

delineados no art. 300 do NCPC, e revendo o posicionamento 

anteriormente adotado, DEFIRO o pedido antecipatório de concessão do 

benefício assistencial de prestação continuada em favor da parte autora, 

no patamar de um salário mínimo mensal.Por consequência, EXPEÇA-SE 

ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício contido nos autos, informando no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena de 

incidência de multa diária (arts. 536, § 1º, e 537 do NCPC), a ser 

oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem encaminhados os 

documentos pessoais da autora, se já não o tiver sido 

feito.CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 53567 Nr: 4795-18.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 Vistos.

Assiste razão no fato noticiado a este juízo pela leiloeira (fls. 276/277).

Isto porque, o auto de penhora, avaliação e depósito de fl. 184 possui o 

mesmo teor do auto de avaliação de fl. 253, sendo que houve 

inobservância no cumprimento do mandado ao teor da decisão de fl. 230 

para redução da penhora de forma a decotar a fração do imóvel que foi 

declarada de utilidade pública pelo Município de Pontes e Lacerda.

Logo, DETERMINO a suspensão do leilão designado para a data indicada 

na fl. 273 dos autos. COMUNIQUE-SE a leiloeira.

EXPEÇA-SE novo mandado de avaliação, devendo o oficial de justiça 

cumprir a ordem em obediência à decisão proferida na fl. 230.

Após, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, via DJE, para 

que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo supra, nada sendo requerido, CUMPRA-SE a decisão de 

fls. 265/267, devendo a secretaria certificar nos autos a nova data 

informada pela leiloeira para realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143739 Nr: 5126-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosimeire Rodrigues Chelis Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143883 Nr: 5207-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Prado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143845 Nr: 5179-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cristiane Pigosso Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144104 Nr: 5300-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosangela Alves Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119763 Nr: 3514-80.2016.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Macedo de Santana Nogueira, 

LEANDRO VINÍCIUS SANTANA NOGUEIRA, Matheus Henrique Santana 

Nogueira, MLSN, Luciane Sile Nogueira, Josenildo Sile Nogueira, João 

Deivison Sile Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Antonio da Silva Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FRANCISCO LEITE 

- OAB:22853/O, Janete Garcia de Oliveira Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a inventariante, na pessoa de sua advogada, para que, no 

prazo de 20 (vinte) dias, apresente nos autos as últimas declarações.

Após, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82203 Nr: 4460-91.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givanildo Moreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT
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 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

Após, INTIME-SE o réu, na pessoa de seu advogado, via DJE, na forma do 

art. 513, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, para, no prazo de 90 

(noventa) dias, comprovar a recuperação das cavas correspondentes às 

áreas I e II (fls. 59/62), de forma a aterrá-las, a fim de que as mesmas 

voltem ao estado anterior à ação de degradação realizada pelo executado, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente, por 

meio da remessa dos autos, a fim de se manifestar, no prazo legal.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 99912 Nr: 2047-03.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIDE DE ALMEIDA SORIANO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro. Por consequência, EXPEÇA-SE ofício à Gerência 

Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante o benefício previdenciário contido nos autos, informando no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena de 

incidência de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), até o 

patamar máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos dos 

arts. 536, § 1º, e 537 do NCPC, devendo, para tanto, serem encaminhados 

os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

do arbitramento da multa diária.

INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94389 Nr: 5262-21.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO contra INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, também qualificado nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de folhas retro.

Em ato contínuo, o autor requereu a desistência do processo (fls. 86).

Apesar de intimado, o réu deixou de se manifestar nos autos (fl. 90).

E os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

De acordo com a informação constante dos autos, o autor não mais 

pretende prosseguir com o trâmite do presente feito.

 Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o autor, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim 

entender conveniente.

Por fim, a despeito do disposto no art. 485, §5º, do CPC, estabelecer que a 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, desde que 

haja o consentimento do réu (§4º do art. 485 do CPC), caso isto ocorra 

após a citação, o Instituto réu, ciente da pretensão autoral, deixou de anuir 

de forma justificada, não sendo sua inércia capaz de obstar a extinção do 

feito.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, sob condição 

suspensiva de exigibilidade (NCPC, art. 98, §3º).

 Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85664 Nr: 3277-51.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 171, pois tal requerimento já foi formulado e 

deferido por este juízo (fls. 135/136).

Diante da ausência de indicação expressa e objetiva de bens passíveis a 

penhora, SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152292 Nr: 9020-03.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JEFERSON DE LIMA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLENE DE ALMEIDA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 Vistos.

JEFERSON DE LIMA GONÇALVES, devidamente qualificado nos autos, 

ajuizou a presente AÇÃO DE GUARDA em desfavor de GISLENE DE 

ALMEIDA RIBAS, também qualificada.

Assim, os autos tramitaram regularmente e, às fls. 144/146, as partes 

entabularam um acordo para por fim à presente demanda. Requereram, na 

oportunidade, a extinção do processo.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o necessário. Decido.

No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo (fls. 

144/146) e requereram a sua homologação pelo juízo, de modo que 

inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu 

objetivo já foi alcançado. Além disso, o Ministério Público, em parecer 

derradeiro, pugnou pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes às fls. 144/146, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

Novo Código de Processo Civil.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. No entanto, seu 

pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, 

do NCPC, visto que DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita.
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EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva das crianças em favor de seu 

genitor, intimando este para firmá-lo junto à secretaria no prazo de 5 

(cinco) dias.

INTIMEM-SE.

NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92168 Nr: 3541-34.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Balbina Julia Bedra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por MAURO PAULO 

GALERA MARI em desfavor de BALBINA JULIA BEDRA.

Após regular trâmite do processo, a penhora “online” foi realizada, 

obtendo-se o bloqueio do valor integral (fls. 109/110).

Intimado a executada, na pessoa de seu advogado, o prazo decorreu “in 

albis” (fl. 117), vindo-me, a seguir, os autos conclusos.

É a suma do necessário, fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, o depósito do valor da 

condenação foi penhorado nos autos, integralmente, sem qualquer 

impugnação pela executada.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC, bem como se conclui, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença.

Na sequência, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de levantamento no valor de 

R$ 637,35 (seiscentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), com 

seus rendimentos legais, se houver.

Por fim, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64308 Nr: 352-19.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton de Freitas Miotto, Claudinei Sella, 

Francisco Martins de Souza Filho, José Pereira Sobrinho, Jalma Parreira de 

Freitas Angelo, Natalicia Inacia da Silva, Pedro Vieira, Wancley Charles 

Rodrigues de Carvalho, Espolio de Jose Henrique Coelho de Paula, 

FRANCISCA EVANGELISTA TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - OAB:14552, 

GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:3592, James Rogério 

Baptista - OAB:9.992-B-MT, Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT, Wilson Donizeth de Freitas Faria - OAB:4202

 verifica-se que não existem matérias preliminares a serem enfrentadas, 

não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da demanda, existindo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, 

não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos 

pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), concluindo-se pela 

falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se.Desta forma, consoante disposto no art. 357 do NCPC, é 

necessário que o julgador: (i) resolva as questões processuais 

pendentes, se houver; (ii) delimite as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

(iii) defina a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; (iv) 

delimite as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e (v) 

designe, se necessário, audiência de instrução e julgamento.Em assim 

sendo, considerando a inexistência de questões preliminares a serem 

analisadas, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória, e 

FIXO como pontos controvertidos da lide (i) a demonstração da autoria e 

da materialidade dos atos imputados aos réus na inicial; (ii) a efetiva 

demonstração do prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito por parte 

dos réus; e (iii) o seu montante, a fim de subsidiar eventual condenação 

do réu a ressarci-lo. .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 61957 Nr: 2297-75.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Ana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diran José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT, Odário Greque Ferraz - OAB:4.170-B/MT

 Vistos.

DEFIRO os pedidos de fl. 153 verso.

Em sendo assim, DETERMINO a expedição de mandado de avaliação dos 

semoventes descritos no documento de fl. 17, indicando o valor 

correspondente à época da venda, bem como dos imóveis rurais descritos 

na inicial (fl. 14/16).

Após, INTIME-SE a autora por intermédio da Defensoria Pública.

CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002889-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR MAZUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002889-58.2018.8.11.0013 AUTOR (A): 

ALMIR MAZUI. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos. 

Compulsando-se o acervo de provas carreadas no processo, verifica-se 

que, não obstante a parte requerente tenha se submetido à avaliação 

médica, não restou suficientemente claro e evidente que, de fato, seja 

portadora de moléstia grave que tenha o condão de acarretar limitação 

e/ou obstaculização de sua capacidade para desenvolver atos da vida 

civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, nada foi registrado no que diz 

respeito à possibilidade de reversão do quadro clínico. Destarte, nesse 

influxo de ideias, em que não foi promovida, ainda que a título precário, a 

demonstração da existência de moléstia que tenha tornado a parte 

requerente incapaz para o exercício de atividade laborativa; o que torna, 

ao menos até o presente momento, volúvel e efêmera qualquer 

constatação a respeito da sua incapacidade total e/ou parcial e 

permanente e/ou temporária para o trabalho — circunstância essa que 
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afasta a configuração da plausibilidade do direito invocado, a concessão 

da tutela de urgência, nos moldes em que foi pretendida, afigura-se 

inviável. Desta forma, não vislumbro, por ora, a caracterização de prova 

inequívoca que leve a verossimilhança do direito invocado. Os 

documentos médicos anexados à inicial são antigos, sendo que o mais 

recente está datado de 12/11/2013 e, os demais, foram confeccionados 

praticamente há 10 (anos) atrás. Desta maneira, com documentos tão 

pretéritos, se torna impossível, pelo menos de plano, verificar 

incapacidade atual do requerente. Vale frisar, também que, cabe à parte 

autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que entender 

pertinentes, fornecendo subsídios à formação de sua convicção deste 

Juízo. Assim, considerando que o autor não demonstrou a presença dos 

requisitos necessários ao deferimento do pedido, ou seja, o “fumus boni 

juris” e o “periculum in mora”, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

almejado pela parte autora ALMIR MAZUI, ao menos até a presente etapa 

processual, nada impedindo que, posteriormente, a questão possa ser 

reavaliada, concedendo, se for o caso, a medida antecipatória. I - CITE-SE 

a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344, "caput", do NCPC. II - Após, com a juntada da contestação da 

autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu advogado, 

via DJE para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação apresentada. III - Em seguida, com o transcurso do prazo 

acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065)  3223-2405,  “e-mai l ”  med ic inacaceres@hotmai l . com, 

independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC). Assim, ARBITRO honorários periciais devido ao Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pela 

inexistência de perito médico no Município de Pontes e Lacerda/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 225Km da sede 

desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o “expert” percorra a 

distância aproximada de 450Km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito. Deverá o(a) 

Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, 

intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. IV – Com o laudo 

pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC) V – Por fim, com o 

integral cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, via 

Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO ao requerente o 

beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 29 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002424-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002424-49.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

JULIA JESUS DOS SANTOS. RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JULIA JESUS DOS 

SANTOS, devidamente qualificada no feito, em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. Com a inicial vieram documentos. A primeira decisão do 

processo determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte autora 

regularizasse a representação processual, uma vez que a procuração 

que instruiu a inicial foi outorgada somente em favor do Dr. Igor Gustavo 

Veloso de Souza, todavia, a petição inicial e os documentos que a 

acompanharam foram assinados eletronicamente por Patrícia Soares 

Dourado, constando como procuradora vinculada aos autos. Após sua 

intimação, a parte autora peticionou, conforme folhas retro, apresentando 

substabelecimento de poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira. No 

entanto, novamente a petição foi assinada eletronicamente pela Advogada 

Patrícia Soares Dourado, que não possui procuração a ela outorgada para 

peticionar no presente processo. Assim, a parte autora não cumpriu a 

determinação do Juízo a fim de sanar a irregularidade na sua 

representação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial padecia de 

vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma 

do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos autos, a parte 

autora não cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as correções 

necessárias para o bom andamento do feito. Neste panorama de ideias, 

decorre do próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação imposta ao 

julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo com o que 

estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o 

disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 76, §1º, I, c/c art. 

485, I e X, ambos do NCPC. Considerando que o advogado, Dr. Igor 

Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua inscrição suplementar no 

Conselho Seccional de Mato Grosso, ENCAMINHE-SE ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar, conforme determinado 

anteriormente. Pelo princípio da causalidade, CONDENO o (a) autor (a) ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme art. 82 

do NCPC. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve 

citação dos réus. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e Lacerda, 28 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002423-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002423-64.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

JULIA JESUS DOS SANTOS. RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JULIA JESUS DOS 

SANTOS, devidamente qualificada no feito, em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. Com a inicial vieram documentos. A primeira decisão do 

processo determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte autora 

regularizasse a representação processual, uma vez que a procuração 

que instruiu a inicial foi outorgada somente em favor do Dr. Igor Gustavo 

Veloso de Souza, todavia, a petição inicial e os documentos que a 

acompanharam foram assinados eletronicamente por Patrícia Soares 

Dourado, constando como procuradora vinculada aos autos. Após sua 

intimação, a parte autora peticionou, conforme folhas retro, apresentando 

substabelecimento de poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira. No 

entanto, novamente a petição foi assinada eletronicamente pela Advogada 

Patrícia Soares Dourado, que não possui procuração a ela outorgada para 
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peticionar no presente processo. Assim, a parte autora não cumpriu a 

determinação do Juízo a fim de sanar a irregularidade na sua 

representação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial padecia de 

vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma 

do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos autos, a parte 

autora não cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as correções 

necessárias para o bom andamento do feito. Neste panorama de ideias, 

decorre do próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação imposta ao 

julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo com o que 

estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o 

disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 76, §1º, I, c/c art. 

485, I e X, ambos do NCPC. Considerando que o advogado, Dr. Igor 

Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua inscrição suplementar no 

Conselho Seccional de Mato Grosso, ENCAMINHE-SE ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar, conforme determinado 

anteriormente. Pelo princípio da causalidade, CONDENO o (a) autor (a) ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme art. 82 

do NCPC. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve 

citação dos réus. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e Lacerda, 29 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002443-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUCAS JUNIOR - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE SILVA DE SOUZA WILLERS OAB - RO6058 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002443-55.2018.8.11.0013. AUTOR: 

PAULO LUCAS JUNIOR - ME. RÉU: VALDEIR DA SILVA - ME. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por PAULO LUCAS JUNIOR - ME, 

devidamente qualificado no feito, em desfavor de VALDEIR DA SILVA - 

ME. Carreou à inicial documentos. A decisão de ID nº. 16039664 

determinou a emenda da inicial, a fim de que o autor recolhesse as custas 

e demais despesas relativas à distribuição do feito. Todavia, embora 

devidamente intimado por meio de seus advogados e via DJE, o autor 

permaneceu inerte, conforme dá conta o teor da certidão de ID nº. 

16726224. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial padecia de 

vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma 

do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos autos, o autor não 

cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as correções necessárias para o 

bom andamento do feito. Neste panorama de ideias, decorre do próprio 

parágrafo único do art. 321 a obrigação imposta ao julgador em extinguir o 

feito, indeferindo a inicial, de acordo com o que estatui também o art. 330, 

IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, 

parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do mesmo código. Pelo 

princípio da causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem 

condenação em honorários, uma vez que sequer houve citação dos réus. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Pontes e Lacerda, 28 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002442-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

P.E.M. MACHADO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002442-70.2018.8.11.0013 AUTOR: 

P.E.M. MACHADO - ME RÉU: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. Vistos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700 do 

NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (art. 701 do 

NCPC). ANOTE-SE no mandado que, caso a(o) ré(u) cumpra, ficará isento 

de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC) e, na hipótese de não 

haver cumprimento espontâneo da obrigação ou não sendo ofertado 

embargos à ação monitória, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 702 do NCPC). Conste, ainda, no mandado que, 

nesse prazo, a(o) ré(u) poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo 

a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 702 do NCPC). Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em favor do (s) patrono (s) da parte autora no patamar de 

5% (cinco) por cento do valor atribuído à causa (art. 701 do NCPC). No 

mais, CONSIGNE-SE que em idêntico prazo, desde que reconheça o 

crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por cento) do 

valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá a(o) 

ré(u) requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito de 

opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, c/c art. 916, “caput” e §6º). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 28 de novembro 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002399-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO MARIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002399-36.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA. REQUERIDO: CLODOALDO MARIANO. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, devidamente qualificada no feito, 

em desfavor de CLODOALDO MARIANO. Carreou à inicial documentos. A 

decisão de ID nº. 15925026 determinou a emenda da inicial, a fim de que o 

autor recolhesse as custas e demais despesas relativas à distribuição do 

feito. Todavia, embora devidamente intimado por meio de seus advogados 

e via DJE, o autor permaneceu inerte, conforme dá conta o teor da 

certidão de ID nº. 16649167. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial 

padecia de vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua 

emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos 

autos, o autor não cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as correções 

necessárias para o bom andamento do feito. Neste panorama de ideias, 

decorre do próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação imposta ao 

julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo com o que 

estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o 

disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do mesmo 
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código. Pelo princípio da causalidade, CONDENO o autor ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. 

Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve citação dos 

réus. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Pontes e Lacerda, 28 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002380-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORNELIO BENTO NETO (EXECUTADO)

GERALDO CAMARGO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002380-30.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL. EXECUTADO: CORNELIO BENTO NETO. EXECUTADO: 

GERALDO CAMARGO DE OLIVEIRA. EXECUTADO: MARIA APARECIDA 

SILVA DE OLIVEIRA. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar (em) o pagamento do débito (art. 829 

do NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorado tantos bens 

quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 831 do NCPC) ou, oferecer 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 do CPC). Decorrido o prazo para 

pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, INTIME-SE a parte 

autora, por meio de seu(s) advogado (s) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Caso 

a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do 

executado, se casado for, bem como providencie o registro da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 

842 e do art. 844, ambos do NCPC. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, “caput” e §1º, do 

NCPC). EXPEÇA-SE certidão de que a execução foi admitida, com 

identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828, “caput”, do NCPC. 

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Às providências. Pontes e Lacerda, 28 de novembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002422-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002422-79.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

JULIA JESUS DOS SANTOS. RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JULIA JESUS DOS 

SANTOS, devidamente qualificada no feito, em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. Com a inicial vieram documentos. A primeira decisão do 

processo determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte autora 

regularizasse a representação processual, uma vez que a procuração 

que instruiu a inicial foi outorgada somente em favor do Dr. Igor Gustavo 

Veloso de Souza, todavia, a petição inicial e os documentos que a 

acompanharam foram assinados eletronicamente por Patrícia Soares 

Dourado, constando como procuradora vinculada aos autos. Após sua 

intimação, a parte autora peticionou, conforme folhas retro, apresentando 

substabelecimento de poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira. No 

entanto, novamente a petição foi assinada eletronicamente pela Advogada 

Patrícia Soares Dourado, que não possui procuração a ela outorgada para 

peticionar no presente processo. Assim, a parte autora não cumpriu a 

determinação do Juízo a fim de sanar a irregularidade na sua 

representação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial padecia de 

vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma 

do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos autos, a parte 

autora não cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as correções 

necessárias para o bom andamento do feito. Neste panorama de ideias, 

decorre do próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação imposta ao 

julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo com o que 

estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o 

disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 76, §1º, I, c/c art. 

485, I e X, ambos do NCPC. Considerando que o advogado, Dr. Igor 

Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua inscrição suplementar no 

Conselho Seccional de Mato Grosso, ENCAMINHE-SE ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar, conforme determinado 

anteriormente. Pelo princípio da causalidade, CONDENO o (a) autor (a) ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme art. 82 

do NCPC. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve 

citação dos réus. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e Lacerda, 29 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002425-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002425-34.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

JULIA JESUS DOS SANTOS. RÉU: BANCO BMG. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JULIA JESUS DOS 

SANTOS, devidamente qualificada no feito, em desfavor de BANCO BMG 

S.A. Com a inicial vieram documentos. A primeira decisão do processo 

determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte autora regularizasse a 

representação processual, uma vez que a procuração que instruiu a inicial 

foi outorgada somente em favor do Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, 

todavia, a petição inicial e os documentos que a acompanharam foram 

assinados eletronicamente por Patrícia Soares Dourado, constando como 

procuradora vinculada aos autos. Após sua intimação, a parte autora 

peticionou, conforme folhas retro, apresentando substabelecimento de 

poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira. No entanto, novamente a 

petição foi assinada eletronicamente pela Advogada Patrícia Soares 

Dourado, que não possui procuração a ela outorgada para peticionar no 

presente processo. Assim, a parte autora não cumpriu a determinação do 

Juízo a fim de sanar a irregularidade na sua representação. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Conforme consta do relatório, a inicial padecia de vícios sanáveis, motivo 

pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No 

entanto, segundo consta dos autos, a parte autora não cumpriu a ordem 

desde juízo, efetuando as correções necessárias para o bom andamento 

do feito. Neste panorama de ideias, decorre do próprio parágrafo único do 

art. 321 a obrigação imposta ao julgador em extinguir o feito, indeferindo a 
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inicial, de acordo com o que estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta 

maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, 

IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na 

forma do art. 76, §1º, I, c/c art. 485, I e X, ambos do NCPC. Considerando 

que o advogado, Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua 

inscrição suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso, 

ENCAMINHE-SE ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do 

art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração 

disciplinar, conforme determinado anteriormente. Pelo princípio da 

causalidade, CONDENO o (a) autor (a) ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem condenação em 

honorários, uma vez que sequer houve citação dos réus. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Pontes e Lacerda, 29 de novembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002450-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002450-47.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

JULIA JESUS DOS SANTOS. RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JULIA JESUS DOS 

SANTOS, devidamente qualificada no feito, em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. Com a inicial vieram documentos. A primeira decisão do 

processo determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte autora 

regularizasse a representação processual, uma vez que a procuração 

que instruiu a inicial foi outorgada somente em favor do Dr. Igor Gustavo 

Veloso de Souza, todavia, a petição inicial e os documentos que a 

acompanharam foram assinados eletronicamente por Patrícia Soares 

Dourado, constando como procuradora vinculada aos autos. Após sua 

intimação, a parte autora peticionou, conforme folhas retro, apresentando 

substabelecimento de poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira. No 

entanto, novamente a petição foi assinada eletronicamente pela Advogada 

Patrícia Soares Dourado, que não possui procuração a ela outorgada para 

peticionar no presente processo. Assim, a parte autora não cumpriu a 

determinação do Juízo a fim de sanar a irregularidade na sua 

representação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial padecia de 

vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma 

do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos autos, a parte 

autora não cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as correções 

necessárias para o bom andamento do feito. Neste panorama de ideias, 

decorre do próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação imposta ao 

julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo com o que 

estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o 

disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 76, §1º, I, c/c art. 

485, I e X, ambos do NCPC. Considerando que o advogado, Dr. Igor 

Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua inscrição suplementar no 

Conselho Seccional de Mato Grosso, ENCAMINHE-SE ofício ao Conselho 

Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do Estatuto da OAB, a fim de 

que seja apurada eventual infração disciplinar, conforme determinado 

anteriormente. Pelo princípio da causalidade, CONDENO o (a) autor (a) ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme art. 82 

do NCPC. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve 

citação dos réus. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e Lacerda, 29 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002887-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALCI DIVINO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002887-88.2018.8.11.0013 AUTOR: 

NIVALCI DIVINO ALVES. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", 

do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem 

menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da contestação 

da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada. Em seguida, com o transcurso do 

prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, a serem 

arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária 

ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de 

Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado 

no Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

225Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 450Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito 

Deverá o(a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente de intimação. 

Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, 

com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) 

requerente, via Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte 

requerente o beneplácito da assistência judiciária gratuita. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 29 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000824-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000824-90.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: SEVERINO CORDEIRO DA SILVA. REQUERIDO: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

C/C PRETENSÃO DE DANO MORAL movida por SEVERINO CORDEIRO DA 

SILVA contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. Emerge da peça 

vestibular que o requerente não realizou os empréstimos que tem sido 

debitado dos seus benefícios previdenciários. Em razão disso, pugnou 

pela concessão da tutela de urgência, visando a suspensão da cobrança 

das parcelas dos empréstimos nos benefícios previdenciários e o 

impedimento da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

e, após, confirmando-se quando do julgamento do mérito. Por fim, 

requereu a inversão do ônus da prova, bem como a condenação da 

demandada ao pagamento de danos morais, além dos ônus de 

sucumbência. Juntou documentos. Recebida a inicial ao ID nº. 13684085, 

deferiu-se a tutela antecipatória, bem como determinou a citação da 

requerida. A contestação veio ao ID nº. 14512514, oportunidade que 

preliminarmente requereu a extinção do processo sem resolução do 

mérito, por eventual inépcia da inicial. No mérito relatou que a contratação 

é regular e apresentou contrato assinado pelo requerente. Carrearam 

documentos. Impugnação à contestação no ID nº. 15281889, refutando os 

termos da contestação e requerendo a realização da prova pericial para 

constatar a autenticidade ou falsidade da assinatura do requerente no 

contrato. E os autos vieram conclusos. É a suma do necessário. A ré 

afirma que a inicial é inepta, sob o argumento de que está ausente o 

comprovante de residência do autor em seu nome, inviabilizando o 

estabelecimento da competência do juízo. No entanto, tal fundamento não 

se amolda a uma das hipóteses previstas no rol taxativo dos incisos I a IV 

do §1º do art. 330 do NCPC, não se admitindo, portanto, interpretação 

extensiva. Neste sentido, preleciona Theotônio Negrão em seu Código de 

Processo Civil Comentado, pg. 439, item 295:6, Ed. 46ª Ed: “A petição 

inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal 

gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação 

jurisdicional” (STJ, 3ªT., RESP 193.1000, Min. Ari Pargendler,j. 15.10.01., 

DJU 4.2.02). “Não há se falar em inépcia, se a petição inicial, ainda que 

não seja primorosa, não contém qualquer dos defeitos elencados no art. 

295, § um., do CPC” (RT 807/326). Sobre o tema, colho o entendimento 

jurisprudencial do E. TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME 

PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. A ausência de apresentação de 

comprovante de endereço, em nome próprio, não implica no indeferimento 

da inicial. Não compete ao Judiciário, à revelia do CPC e do princípio da 

boa-fé, exigir documentos não elencados como essenciais, a exemplo da 

comprovação de endereço. (TJMG. AC: 10079140037445001 MG, Relator: 

Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 14/09/2017, Câmaras 

Cíveis / 13ª Câmara Cível, Data da Publicação: 22/09/2017)”. Neste 

compasso, é sabido que o § 1º do art. 330 do Novo CPC é o responsável 

por elencar as situações nas quais a petição inicial será considerada 

inepta: falta de pedido ou causa de pedir; pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e pedidos 

incompatíveis entre si. Portanto, não há o que se falar em inépcia da inicial, 

motivo pela qual REJEITO a aludida matéria preliminar. Não subsistindo mais 

questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do 

exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. DECLARO 

o feito saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou materiais a 

serem suprimidos, de modo que o feito está preparado, portanto, para o 

seu regular desenvolvimento. FIXO como ponto controvertido a 

autenticidade da assinatura lançada no contrato de ID nº. 14512517. 

Nomeio como perito em grafotécnica nos autos o Dr. Emiliano Mendonça 

Silva, com endereço na Av. Manoel José de Arruda, 3300, Cond. Res. 

Beira Rio – Porto, Cuiabá/MT, telefone: (065) 8121-4041, e-mail: 

emilianomsilva@gmail.com, independentemente de compromisso, que 

deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (mil reais), os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, caso a parte requerente, que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, reste sucumbente ao término do processo, nos termos 

dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 127/2011/CNJ. PROCEDA-SE a 

intimação das partes para que, caso queiram, apresentem quesitos, 

indiquem assistente técnico ou se manifestem sobre eventual impedimento 

ou suspeição, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, 

do Código de Processo Civil). INTIME-SE o perito para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste aceitação expressa quanto à nomeação ou 

apresente pedido de escusa devidamente fundamentada (art. 467, 

“caput”, NCPC). Caso seja requerido pelo “expert”, AUTORIZO desde já o 

encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em vista não 

se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça. Aprazada a 

realização da perícia, INTIMEM-SE as partes, via DJE e por remessa dos 

autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, §2º, do 

NCPC). INTIMEM-SE as partes por meio de remessa dos autos à 

Defensoria Pública, e por meio de seus advogados, via DJE. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 29 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002497-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002497-21.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARIA APARECIDA DA CRUZ. RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIA 

APARECIDA DA CRUZ, devidamente qualificada no feito, em desfavor de 

BANCO VOTORANTIM S.A. Com a inicial vieram documentos. A primeira 

decisão do processo determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte 

autora regularizasse a representação processual, uma vez que a 

procuração que instruiu a inicial foi outorgada somente em favor do Dr. 

Igor Gustavo Veloso de Souza, todavia, a petição inicial e os documentos 

que a acompanharam foram assinados eletronicamente por Patrícia 

Soares Dourado, constando como procuradora vinculada aos autos. Após 

sua intimação, a parte autora peticionou, conforme folhas retro, 

apresentando substabelecimento de poderes ao Dr. Valdomiro de Moraes 

Siqueira. No entanto, novamente a petição foi assinada eletronicamente 

pela Advogada Patrícia Soares Dourado, que não possui procuração a ela 

outorgada para peticionar no presente processo. Assim, a parte autora 

não cumpriu a determinação do Juízo a fim de sanar a irregularidade na 

sua representação. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial 

padecia de vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua 

emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos 

autos, a parte autora não cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as 

correções necessárias para o bom andamento do feito. Neste panorama 

de ideias, decorre do próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação 

imposta ao julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo 

com o que estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de 

acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos 

do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 76, 

§1º, I, c/c art. 485, I e X, ambos do NCPC. Considerando que o advogado, 

Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, não comprovou sua inscrição 

suplementar no Conselho Seccional de Mato Grosso, ENCAMINHE-SE 

ofício ao Conselho Seccional da OAB/MT, nos moldes do art. 70 do 

Estatuto da OAB, a fim de que seja apurada eventual infração disciplinar, 

conforme determinado anteriormente. Pelo princípio da causalidade, 

CONDENO o (a) autor (a) ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem condenação em honorários, 

uma vez que sequer houve citação dos réus. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, 

em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 
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Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e 

Lacerda, 28 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001207-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RUTY SIMAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001207-68.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

RUTY SIMÃO DA SILVA. RÉU: BANCO DO BRASIL S/A. Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por RUTY SIMÃO DA SILVA contra BANCO DO BRASIL 

S/A. O feito tramitou regularmente, sendo que aos ID’s nº. 15775484 e 

15775480, o requerido informou a composição acerca do objeto litigioso. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito 

comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, 

embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro mencionado. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença 

de ID’s nº. 15775484 e 15775480. Considerando o ato incompatível com o 

pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado. Por fim, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 29 de novembro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 181513 Nr: 9853-84.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Ferreira, Thiago Vinicius Santos 

Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando o teor do oficio nº 

148/2018-NDPPL, nomeio “ad hoc” o douto advogado, Dr. Fernando 

Henrique Viola de Almeida, inscrito na OAB 355024, para o qual Arbitro 

honorários no importe de 0,5 URH, a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, devendo a Secretaria expedir a respectiva certidão. II. Não 

havendo novos fatos supervenientes à decisão anterior, mantenho a 

segregação cautelar do custodiado. Cumpram-se as demais 

determinações da decisão anterior. III. Considerando que não foram 

apurados indícios de tortura ou tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes, conforme alegações do custodiado e demais documentos 

carreados aos autos, entendo desnecessária a tomada de qualquer 

providência prevista na Seção 6 do Protocolo II anexo à Resolução 

2013/15 do CNJ. IV. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 129497 Nr: 7949-97.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Andrade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos.

Considerando o petitório de ref. 141, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público.

Após, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175313 Nr: 6954-16.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar de Oliveira Valentim, Lucas Santos 

Valentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - OAB:18255/B

 Vistos, etc.

Considerando que a i. Defesa do acusado LINDOMAR DE OLIVEIRA 

VALENTIM apresentou pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA 

mencionando em seu petitório que o co-réu LUCAS SANTOS VALETIM, 

preso no mesmo contexto que o denunciado, já se encontra em liberdade, 

DETERMINO a intimação da causídica para que apresente comprovante de 

endereço fixo e também documentos que comprovem o efetivo trabalho do 

acusado, tendo em vista que foram esses os documentos que 

acompanharam o pedido da Defesa do acusado LUCAS SANTOPS 

VALENTIM, conforme demonstrado às fls. 101/108.

Intime-se a Defesa Técnica.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 129075 Nr: 7708-26.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuelo Lourença Aiardes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Aiardes - 

OAB:15463-MT

 Vistos, etc.

1- Considerando a manifestação da defesa e a concordância do Ministério 

Público, REVOGO A DECISÃO DE REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL, 

REVOGO A ORDEM DE PRISÃO e DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

CONTRAMANDADO DE PRISÃO.

Designo audiência admonitória para o dia 21/01/2019 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime aberto.

2- Intime-se o recuperando, de preferência no balcão de Secretaria, por 

ocasião de seu próximo comparecimento.

Caso não esteja comparecendo em juízo, comunique-se por telefone para 

comparecer no prazo de cinco dias em balcão para receber a intimação.

Não havendo telefone cadastrado ou transcorrido o prazo sem 

comparecimento, expeça-se mandado de intimação.

3- Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

4- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 172115 Nr: 5678-47.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudovino Serafim Avelar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Dantas dos Santos 

Encenha - OAB:PR0030164

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 21/01/2019 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 
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semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, de preferência no balcão de Secretaria, por 

ocasião de seu próximo comparecimento.

Caso não esteja comparecendo em juízo, comunique-se por telefone para 

comparecer no prazo de cinco dias em balcão para receber a intimação.

Não havendo telefone cadastrado ou transcorrido o prazo sem 

comparecimento, expeça-se mandado de intimação.

3- Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

4- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 176425 Nr: 7472-06.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Niemeyer Rodrigues Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Queiroz de Freitas. - 

OAB:OAB/MT 8478-A

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 21/01/2019 às 13h00min, para 

estabelecer a pena restritiva de direitos a que foi condenado o 

recuperando.

2- Intime-se o recuperando, de preferência no balcão de Secretaria, por 

ocasião de seu próximo comparecimento.

Caso não esteja comparecendo em juízo, comunique-se por telefone para 

comparecer no prazo de cinco dias em balcão para receber a intimação.

Não havendo telefone cadastrado ou transcorrido o prazo sem 

comparecimento, expeça-se mandado de intimação.

3- Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

4- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84762 Nr: 2286-75.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonata Chiste de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico que o advogado constituído pelo acusado 

(pág. 61), Dr. Romildo Souza Grota, foi regularmente intimado para 

apresentar memoriais finais em benefício do réu (pág. 136/137), todavia, 

manteve-se inerte.

Razão disso, intime-se pessoalmente o advogado Dr. Romildo Souza 

Grota, a praticar o ato de seu ofício, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 

(cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, na 

forma do artigo 265 do CPP.

Em caso de inércia, expeça-se mandado de intimação ao acusado para 

constituir novo advogado no prazo de 05(cinco) ou informar se deseja que 

a sua defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 98385 Nr: 1388-91.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valgneis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Minas Gerais - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 21/01/2019 às 13h00min, para 

estabelecer a pena restritiva de direitos a que foi condenado o 

recuperando.

2- Intime-se o recuperando, de preferência no balcão de Secretaria, por 

ocasião de seu próximo comparecimento.

Caso não esteja comparecendo em juízo, comunique-se por telefone para 

comparecer no prazo de cinco dias em balcão para receber a intimação.

Não havendo telefone cadastrado ou transcorrido o prazo sem 

comparecimento, expeça-se mandado de intimação.

3- Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

4- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 156579 Nr: 11096-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergito Matias Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Vistos, etc.

1- DEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E SUSPENDO A DETERMINAÇÃO 

CONSTANTE DO TERMO DE AUDIÊNCIA ANTERIOR.

Designo audiência admonitória para o dia 21/01/2019 às 13h00min, para 

estabelecer a pena restritiva de direitos a que foi condenado o 

recuperando, OBSERVADA A ALTERAÇÃO OPERADA NO ACÓRDÃO.

2- Intime-se o recuperando, de preferência no balcão de Secretaria, por 

ocasião de seu próximo comparecimento.

Caso não esteja comparecendo em juízo, comunique-se por telefone para 

comparecer no prazo de cinco dias em balcão para receber a intimação.

Não havendo telefone cadastrado ou transcorrido o prazo sem 

comparecimento, expeça-se mandado de intimação.

3- Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

4- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 177307 Nr: 7846-22.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlandes Candido Nabas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 21/01/2019 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 

semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, de preferência no balcão de Secretaria, por 

ocasião de seu próximo comparecimento.

Caso não esteja comparecendo em juízo, comunique-se por telefone para 

comparecer no prazo de cinco dias em balcão para receber a intimação.

Não havendo telefone cadastrado ou transcorrido o prazo sem 

comparecimento, expeça-se mandado de intimação.

3- Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

4- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154038 Nr: 9930-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus de Arruda Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/O

 Vistos, etc.

Considerando a inexistência de horário livre em data próxima na pauta de 

audiências, determino a intimação do recuperando para, no prazo de cinco 

dias, justificar por escrito ou mediante termo no balcão da Secretaria os 

motivos do descumprimento das condições impostas para o cumprimento 

da pena, bem como retomar seu cumprimento, tudo sob pena de 

conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, 

regressão de regime prisional e expedição de mandado de prisão.

Intime-se, ainda, o advogado do recuperando, via Dje.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 114098 Nr: 1616-32.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Santiago Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13.384/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o réu foi absolvido, e considerando a manifestação 

favorável do Ministério Público, defiro o pedido da defesa e determino a 

RESTITUIÇÃO DA FIANÇA, em seu valor integral, ao réu.

Expeça-se alvará eletrônico para transferência do valor integral da fiança 

para a conta bancária indicada pelo réu.

Após, cumpram-se as demais determinações da sentença e arquivem-se 

os autos, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175928 Nr: 7246-98.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:OAB/MT11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando que o réu e as 

demais testemunhas já foram ouvidos e interrogados nesta oportunidade, 

restando apenas as testemunhas policiais civis, entendo que não mais se 

encontram presentes os requisitos legais para manutenção da prisão 

preventiva do acusado, sendo suficientes as medidas cautelares diversas 

da prisão pleiteadas pelo Ministério Público, com exceção do 

comparecimento mensal em juízo, considerando a avançada idade do 

acusado e o fato de residir em outra cidade desta Comarca. Ante o 

exposto, acolho parcialmente o pedido do Ministério Público e CONCEDO 

AO RÉU LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante a imposição das seguintes 

medidas cautelares: a) dever de comparecer a todos os atos do processo 

para os quais for intimado; b) proibição de ausentar-se da Comarca sem 

autorização judicial; c) obrigação de manter atualizado o endereço; d) 

proibição de contato com a vítima Maria Eduarda de Oliveira Nunes Lima, 

por qualquer meio, seja pessoal, interposta pessoa, telefone ou internet. 

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA do réu, que deverá ser posto em 

liberdade se por outro motivo não deva permanecer preso. II. Defiro o 

pedido de produção probatória formulado pelo Ministério Público e 

determino a realização de 06 (seis) sessões semanais de atendimento da 

vítima com a psicóloga do juízo, para analisar não só os fatos narrados na 

denúncia, mas também a tese defensiva trazida em audiência. III. Designo 

audiência de instrução em continuação para o dia 05/02/2019, às 

13h30min, para oitiva da policial civil Neili Auxiliadora Sonaque Rodrigues e 

do Delegado de Polícia Dr. Clayton Queiroz Moura, bem como para oitiva da 

testemunha de defesa Adriana Oliveira Nunes, que comparecerá 

independentemente de intimação. Requisitem-se os policiais. IV. Deixo de 

tomar providências na forma do art. 40 do CPP, por estar presente na 

audiência o próprio Ministério Público e porque a Autoridade Policial já está 

ciente dos fatos delituosos narrados nesta audiência V. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. VI. 

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-66.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE RAIMUNDO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA JAICKES PERES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do reclamante para dar prosseguimento no feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-70.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELMA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.O.S CELULAR (REQUERIDO)

JULIANO DA SILVA BARBOSA 96230827115 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DA SILVA BARBOSA OAB - 962.308.271-15 (REPRESENTANTE)

 

Intimar advogado da parte promovente para dar prosseguimento no 

processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001021-79.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIBSON PATRIK SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do autor para dar prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-07.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE CAZELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLOIVA ANDRADE SAMPAIO OAB - RS0031008A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA CRISTIANE 

MOREIRA PROCESSO n. 1000599-07.2017.8.11.0013 Valor da causa: R$ 

33.695,93 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, Defeito, nulidade ou anulação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO:ROSIMEIRE CAZELI DA SILVA Endereço: Avenida Vereador Valter 

de Oliveira, 179, SANTA CRUZ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

78250-000 POLO PASSIVO: JULIO CESAR DA CUNHA LUZ Endereço: 

AVENIDA LUIZ PASTEUR, N 2465, - DE 1421 A 4353 - LADO ÍMPAR (LADO 

PAR PERTENCE A(O) SAPUCAIA DO SUL), TAMANDARÉ, ESTEIO - RS - 

CEP: 93260-360 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO 

A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê 

(art. 231, V, do CPC). 2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as 

arguições da executada, expedir-se-á precatório ou requisição de 

pequeno valor em favor do exequente (Art. 535 §3º, CPC). PONTES E 

LACERDA, 29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010628-31.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO MARCHETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT0006700A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação das partes do inteiro teor da decisão: "Vistos. Defiro o pedido 

retro. Suspenda-se pelo prazo de quinze meses. Aguarde-se o decurso 

do prazo em arquivo provisório. Cumpra-se."

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-75.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intime-se, pessoalmente, Ronis da Silva Batista para pagar a diferença, 

conforme requerido pelo exequente, sob pena de aplicação de multa e 

honorários advocatícios..

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002784-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELESEU SIMPLICIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 17.12.2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-31.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAELIA MEIRELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do recorrido para apresentação de contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GOMES GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Intimação do embargado para apresentação de contrarrazões, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-60.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL VARGA TIBURCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da recorrida para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da recorrida para apresentação de 

contrarrrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da recorrida para apresentação de contrarrazões, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VIRGINIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte recorrida para apresentação de 

contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002213-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARIA DE JESUS (INTERESSADO)

UILSON FELIX ROCHA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes do inteiro teor da sentença, que segue: DESPACHO 

Numero do Processo: 1002213-13.2018.8.11.0013 INTERESSADO: 

TEREZA MARIA DE JESUS, UILSON FELIX ROCHA REQUERIDO: SBF 

COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA Vistos O jurista Luiz 

Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da cognição parcial 

privilegia os valores certeza e celeridade”, define como objetivos próprios 

da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a viabilidade da realização 

de um direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar 

antecipadamente um direito, em face de uma situação de perigo; e III) 

realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em razão dos custos 

do procedimento comum. Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da 

tutela fundamentada em urgência é imprescindível que se façam presentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil. O juízo de probabilidade não decorre da aparência do 

direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no 

processo judicial. A aquisição do conhecimento é necessária para 

possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de 

verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária 

para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao 

estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso 

concreto. Partindo desse preceito entendo que não se fazem presentes 

nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida. 

Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem 

como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado 

que não há o que se falar em urgência no deferimento da presente 

medida. Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de 

direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, 

mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o 

que diante dos fatos alegados até então, não resta caracterizado. Ainda 

por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se 

apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos 

irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata 

pretendida. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida 

não encontra respaldo legal. Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda/MT, 27 de setembro de 208. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DOS SANTOS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-55.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO TONHA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62485 Nr: 760-70.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Xavier da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT, Glayton Marcus Meira Nunes - OAB:5.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 Processo nº 760-70.2013.811.0014 (62485)

Execução de Sentença

Exequente: Maria Lucia Xavier da Costa

Executado: Município de Poxoréu (MT)

Vistos etc.

Cite-se o executado para opor embargos em 30 (trinta) dias (CPC, art.730 

c/c Lei nº 9.494/97, art.1º-B).

Consigne no mandado a advertência de que se os embargos não forem 

opostos, no prazo legal, o juiz requisitará o pagamento por intermédio do 

presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O valor deve ser depositado em uma conta vinculada do FGTS, 

procedendo saque quando o trabalhador incidir em uma das hipóteses 

previstas em lei.

 Os valores relativos ao Fundo de Garantia de por Tempo de Serviço - 

FGTS, devidos pelos empregadores, não podem mais ser pagos 

diretamente aos empregados nas rescisões contratuais.

Em conformidade com a Lei n° 9.491/97, os valores relativos aos 

depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que 

ainda não houver sido recolhido, no caso de demissão sem justa causa ou 

indireta, ou no caso de culpa recíproca ou força maior, devidamente 

atualizados e acrescidos dos respectivos juros, devem ser depositados 

na conta vinculada do trabalhador no FGTS.

Entendimento pacífico em nossos tribunais:

RECURSO DE REVISTA. FGTS. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS 

DIRETO AO TRABALHADOR . IMPOSSIBILIDADE. Nas reclamações 

trabalhistas em que há pedido de pagamento de valores relativos ao FGTS, 

o depósito deve ser feito em conta vinculada do reclamante, 

observando-se o teor do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.036/90. 

Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 1482700202007509 

1482700-20.2007.5.09.0651, Relator: Kátia Magalhães Arruda, Data de 

Julgamento: 12/08/2009, 5ª Turma,, Data de Publicação: 28/08/2009)

ADMINISTRATIVO. FGTS. PAGAMENTO FEITO DIRETAMENTE AOS 

TRABALHADORES. OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO 
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EM CONTA VINCULADA, EM OBEDIÊNCIA ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA 

LEI 8.036/90. 1. Os deveres e obrigações relativos ao FGTS, cuja 

ocorrência se dê sob a égide da sua atual legislação de regência, devem 

ser cumpridos com obediência às disposições legalmente expressas, por 

se tratarem de normas específicas e cogentes. 2. "Os valores pertinentes 

aos depósitos não recolhidos deverão ser pagos e creditados na conta 

vinculada do empregado, sendo vedado o pagamento direto ao 

trabalhador, inclusive os valores relativos aos depósitos referentes ao 

mês da rescisão e ao imediatamente anterior que ainda não houveram sido 

recolhidos. Mesmo em relação ao trabalhador temporário, é necessário ser 

feito o depósito, não podendo ser pago no próprio recibo de pagamento." 

(Manual do FGTS, 3ª ed., São Paulo: Atlas, 2006, pág. 112) 3. Recurso 

especial desprovido. (STJ - REsp: 730040 SC 2005/0035190-2, Relator: 

Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 21/06/2007, T1 - PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 30/08/2007 p. 215)

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se.

Após, conclusos para impulso oficial.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 12 de fevereiro de 2016.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62485 Nr: 760-70.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Xavier da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT, Glayton Marcus Meira Nunes - OAB:5.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos no sentido de intimar a advogada 

Dayse Crystina de Oliveira Lima, OAB/MT n.º 13890, via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para devolver em Cartório os autos acima mencionado, 

em carga com Vossa Senhoria há mais de 30 dias.

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 64/2018-CNPar

A Doutor a Cristhiane Trombini Puia Baggio, Juiz a de Direito e Diretor a do 

Foro da Comarca de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, 

que recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

CONSIDERANDO que a servidora Maria M argareth Dias de Castro, 

matrícula 4144, Técnica Judiciária PTJ, designada Gestor Judiciário 

Substituto, estará afastada de suas funções por motivo férias, no período 

de 21/11/2018 a 30/11/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Jéssica Maria Pinho da Silva, matrícula n. 35762, 

Analista Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária, no 

período de no período de 21/11/2018 a 30/11/2018;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 21 de novembro de 2018

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

Juiza de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 62/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 Considerando, mais especificamente, o art. 1°, “a.1” da Portaria acima 

mencionada, no que se refere à Declaração de Parentesco;

 Considerando, ainda o usufruto de 10 ( dez) dias de férias – 

Exercício/2018, da servidora Lucimeyre Agripino de Barros - matrícula 

4381, Gestora Geral, desta Comarca.

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora ADRIANA DE SOUZA CASAVECHIA, Técnica 

Judiciária, matrícula nº 21806, para desempenhar as funções de Gestora 

Geral, por 10 ( dez) dias, no período de 21/11/2018 a 30/11/2018, em 

virtude de usufruto férias do exercício/2018 da titular: Lucimeyre Agripino 

de Barros - matrícula 438 .

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro, 28 de novembro de 2018 .

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000724-75.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

HENANDA APARECIDA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL CESAR CASAVECCHIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO R IO  CLARO DESPACHO PROCESSO: 

1000724-75.2018.8.11.0033. REQUERENTE: HENANDA APARECIDA 

BUENO REQUERIDO: MICHAEL CESAR CASAVECCHIA Visto. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça. Processe-se o inventário. Em cumprimento 

ao artigo 617 do Código de Processo Civil de 2015, nomeio como 

Inventariante a parte requerente, HENANDA APARECIDA BUENO, em 

razão da qualidade de companheira sobrevivente do de cujus, conforme 

documentos que instruíram a exordial. Assim intime-se a inventariante 

nomeada para: a) no prazo de 05 (cinco) dias prestar compromisso nos 

termos do artigo 617, parágrafo único, do Código de Processo Civil e; b) 

prestar as primeiras declarações, dentro de vinte 20 (vinte) dias, contados 

da data em que prestou o compromisso, conforme preceitua o artigo 618 

do Código de Processo Civil. Em seguida, citem-se os herdeiros e a 

Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal (CPC, art. 626) para que, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre as 

primeiras declarações, podendo a última, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 

629), caso discorde dos valores da avaliação dos bens apresentados 

pela Inventariante, juntar prova de cadastro ou atribuir diretamente novos 

valores, os quais poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, art. 634); 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação do recolhimento dos Impostos Estaduais, Certidões 

Negativas de Tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final. Oficie-se à Cooperativa de Crédito SICREDI, agência n.º 

0810, para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência de 

valores depositados em conta de titularidade do falecido. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. São José do Rio Claro – MT, 26 de novembro 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78758 Nr: 927-54.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 Certifico que a sessão de conciliação agendada para esta data restou 

prejudicada. Certifico ainda que foi deferida a antecipação da presente 

sessão para o dia 13/11 – fls. 181 - porém os autos não foram remetidos 

para este CEJUSC para readequação da pauta, sendo assim, diante da 

disponibilidade da pauta de audiência deste Centro Judiciário, reagendo a 

sessão de conciliação para o dia 05/02/2019 ás 14h00min. Certifico por 

fim, que por determinação da Juíza Coordenadora deste CEJUSC, com 

fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC 

remeto os autos à unidade de origem para que procedam com o convite 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62454 Nr: 350-47.2016.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON CANDIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMA MARINO PRAIS, ESPOLIO DE ANTONIO 

CANDIDO DA SILVA, JOSÉ NILO PRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:Requerido(a): Wilma Marino Prais 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Em Local Incerto Ou Não Sabido, 

Cidade: São José do Rio Claro-MT

Requerido(a): Espolio de Antonio Candido da Silva Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Em Local Incerto Ou Não Sabido

Requerido(a): José Nilo Prais Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Em Local 

Incerto Ou Não Sabido

Decisão/Despacho:Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de fl. 78/79, bem como determino a citação, por edital, 

dos requeridos, visto que o de fl. 51 destina-se a eventuais interessados.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Expeça-se carta precatória de citação do confinante Amilton José de 

Oliveira à Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, conforme endereço 

indicado à fl. 08.

b) Expeça-se o competente edital de citação dos requeridos Wilma 

Mariano Prais, Espólio de Antônio Candido da Silva e José Nilo Prais, 

fixando-o pelo prazo de 30 (trinta) dias no átrio do fórum.

c) Decorrido o prazo editalício sem manifestação, conclusos para 

nomeação de curador especial.

Nome e cargo do digitador:Jessica Maria Pinho da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69970 Nr: 1096-75.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVALDO SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82100 Nr: 2392-98.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANGLOSS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - OAB:268677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57824 Nr: 43-30.2015.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ROBERTO BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo autor à fl. 100 (busca de endereços), 

pois se verifica nos autos terem se esgotado todos os meios disponíveis 

para a localização do executado, conforme certidões dos oficiais de 

justiça de fls. 52 e 87, além do retorno negativo da carta expedida (fl. 97).

Considerando que alguns dos endereços encontradiços nos Sistemas 

Infojud e Renajud são diversos dos constantes dos autos, mister a 

renovação da citação.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) ANOTE-SE que as intimações da parte autora devem ser realizadas em 

nome do advogado Adriano Athala de Oliveira Shcaira, OAB/MT 20495-A, 

conforme requerido à fl. 100-verso.

b) CITE-SE o Requerido nos seguintes endereços: (i) Av. São Sebastião, 

nº 3.125, Sala 602, Bairro Quilombo, na cidade de Cuiabá/MT, CEP 

78.045-000, (ii) Av. São Sebastião, Edifício Maison Renoir, nº 2.105, Bairro 

Popular, na cidade de Cuiabá/MT, CEP 78045-400, (iii) Rua São Bento, nº 

251, Bairro Baú, na cidade de Cuiabá/MT, CEP 78.008-120, ou (iv) Rodovia 

BR 364 c/ vicinal c/ sumidouro, Fazenda 3 M, na cidade de Diamantino/MT.

c) INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do requerente do teor 

desta decisão, bem como para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre 

o incluso resultado dos Sistemas BacenJud e InfoJud, requerendo o que 

entender de direito.

d) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79581 Nr: 1351-96.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DOS SANTOS ZERI ME, MARCIA DOS 

SANTOS ZERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente às fls. 

79/80, para determinação de constrição judicial, por meio do sistema 

BACENJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais 

contas e aplicações financeiras em nome dos executados M dos Santos 

Zeri ME e Marcia dos Santos Zeri.).2. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências:a)Restando exitosa a penhora em dinheiro, 

oficie-se ao Departamento da Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando 

cópias de todos os extratos de busca, bloqueio e transferência do sistema 

Bacenjud, para as providências pertinentes.Após, lavre-se o respectivo 

termo e intime-se o(a/s) devedor(a/s), prosseguindo-se a execução nos 

seus ulteriores termos.b)Intime-se o(a/s) advogado(a/s) do credor para, 

em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o incluso resultado do Sistema 

BacenJud.c)Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76991 Nr: 243-32.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & CRUZ LTDA, VALDENICE 

APARECIDA COSTA, OSMAR PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT, SERVIO TÚLIO DER BARCELOS - OAB:19081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Vistos etc.1. DEFIRO a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 

116, para determinação de constrição judicial, por meio dos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, objetivando a localização, bloqueio e 

penhora de eventuais contas e aplicações financeiras, bem como 

veículos, além de cópia das três últimas declarações de imposto de renda 

da parte executada, vez que citados, não liquidaram o débito, e o imóvel 

penhorado foi avaliado em valor muito aquém do valor do débito.2. Cumpra 

a Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)Restando exitosa a 

penhora em dinheiro, oficie-se ao Departamento da Conta de Depósitos 

Judiciais, encaminhando cópias de todos os extratos de busca, bloqueio e 

transferência do sistema Bacenjud, para as providências pertinentes. 

Após, lavre-se o respectivo termo e intimem-se os devedores, 

prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores termos.b)Intime-se, via 

DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se sobre o incluso resultado dos Sistemas BacenJud, 

RenaJud e InfoJud, requerendo o que entender de direito;c)Arquivem-se, 

em pasta própria, as declarações de ajuste anual dos executados, 

intimando-se o exequente e certificando-se a ocorrência, a teor do art. 

477, da CNGC.d) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58845 Nr: 643-51.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ROSSATO DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:362847, JULIANO LAZZARINI MORETTI - 

OAB:184.125 OAB/SP, Mizael de Souza - OAB:16842, PERSIO 

OLIVEIRA LANDIM - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente às fls. 

348/349, para determinação de constrição judicial, por meio do sistema 

BACENJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais 

contas e aplicações financeiras em nome do executado Leandro 

Mussi.).2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Restando exitosa a penhora em dinheiro, oficie-se ao 

Departamento da Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de 

todos os extratos de busca, bloqueio e transferência do sistema 

Bacenjud, para as providências pertinentes. Após, lavre-se o respectivo 

termo e intimem-se os devedores, prosseguindo-se a execução nos seus 

ulteriores termos.b)Intime-se o(a/s) advogado(a/s) do credor para, em 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre o incluso resultado do Sistema 

BacenJud.c)Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos. 3. Publique-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000640-74.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000640-74.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Obrigação de 

Fazer Requerente: K. R. R. da S. S., representada por sua genitor David 

Rezende da Silva Requeridos: Município de São José do Rio Claro Estado 

de Mato Grosso Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

ajuizada por K. R. R. da S. S., representada por sua genitor David 

Rezende da Silva, em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO e do ESTADO DE MATO GROSSO. A parte autora assim sumariou 

a questão fática: “Excelência, conforme se infere da documentação 

atrelada ao presente pedido, a Requerente está acometida por grave 

enfermidade – Hidrocefalia – CID G91.9., tendo travado, nos últimos dias, 

uma verdadeira batalha pela vida, conforme se verifica da documentação 

encartada aos autos. Não obstante, a doença vem se agravado dia a dia, 

razão pela qual lhe foi orientado uma avaliação com especialista 

neuropediatra URGENTE, para então continuar lutando pelo direito de viver. 

Ocorre que a Requerente é pessoa simples e humilde, não dispondo de 

condições financeiras para arcar com a consulta e tratamento que o caso 

requer, razão pela qual diligenciou à rede pública em busca do referido 

profissional, todavia, infelizmente não logrou êxito na localização de um 

profissional. A solicitação de consulta ambulatorial anexa demonstra a 

data da solicitação do profissional neurocirurgia - pediatra (26/09/2018), 

mas, como já informado, sem resposta. Quanto ao quadro clínico da 

Requerente, só vem piorando, e, não obstante os pedidos de urgência 

feito pelo médico Dr Alexandra Vendrame Pantoffi (doc anexo), nenhum 

providência é agilizada pela rede pública de saúde. A Autora, bem como 

seus familiares vem diligenciando incessantemente para que o Poder 

Público assuma de fato sua obrigação constitucional e forneça o 

tratamento médicos, no entanto, tudo baldado. Diante das razões 

apontadas, e considerando a inércia dos Requeridos, não resta à 

demandante alternativa senão a de requer ao Poder Judiciário que 

interceda no sentido de ordenar ao Estado de Mato Grosso e Município de 

São José do Rio Claro que, no prazo de 24 horas, favoreça à Autora, a 

consulta e o tratamento médico necessário com um profissional 

neurocirurgião pediatra.” (Id. 15786102 – Pág. 3/4). Com base nesses 

sintéticos argumentos, postula-se, em sede de tutela provisória de 

urgência antecipada, que os Requeridos, solidariamente, sejam compelidos 

a agendar consulta médica com neurocirurgião – pediatra, e demais 

procedimentos necessários que o caso requer. Atendendo determinação 

judicial (Id. 15806468), o Núcleo de Apoio Técnico/NAT apresentou 

parecer técnico (Id. 15888522 – Pág. 1/2). É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido. 2. O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe 

que a tutela provisória se fundamenta em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental. Para a concessão da 

tutela de urgência, todavia, faz-se necessária a demonstração dos 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, conforme determina o artigo 300, do 

CPC. E em se tratando, como no caso, de tutela de urgência antecipada em 

desfavor de ente federativo, mister, outrossim, levar em consideração o 

art. 1.059, do Código de Processo Civil de 2015, que veda a concessão de 

tutela de urgência contra o Poder Público quando envolver as matérias 

previstas nos artigos 1º das Leis nºs 8.437/1992 e 9.949/1997, 

nomeadamente, concessão de liminares que tenham por objeto (i) a 

compensação de créditos tributários, (ii) a entrega de mercadorias 

provenientes do exterior, (iii) a reclassificação ou a equiparação de 

servidores públicos, (iv) a concessão de aumento ou a extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Pois bem. Em um juízo de 

sumária cognição, típico desta quadra processual, penso que os 

requisitos legais para a concessão do provimento antecipatório estão 

presentes. A Constituição Federal preceitua, em seu artigo 196, que “A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação.”. Além do mais, o 

atendimento à saúde constitui prioridade legal, nos termos dos arts. 196 e 

198 da CF/88, devendo ser prestado pela União, Estados e Municípios, 

através de um sistema público de saúde, que é o SUS. Sucede que o 

artigo 196 da Carta Magna garante o direito a saúde mediante políticas 

sociais e econômicas, portanto, não devem ser proferidas decisões com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 456 de 545



direcionamento de recursos a uns e inviabilizando na destinação de 

recursos a tantos outros, isto é, prejudicando recursos destinados ao 

Sistema Único de Saúde-SUS em atendimento a situações individuais. E, 

na hipótese destes autos, constata-se que os atos necessários para o 

agendamento da consulta pretendida estão por demais vagarosos, porque 

a solicitação de consulta ambulatorial foi efetivada na data de 26-9-2018 

(Id. 15786115 – Pág. 2) e, até a presente data, não se tem notícia sequer 

da sua análise, quando o mais da data da consulta. Essa situação não 

pode perdurar e revela a mais não poder possível e concreto 

esvaziamento da pretensão inaugural e menoscabo aos afamados direitos 

fundamentais à vida e à saúde, já que a Requerente aguardará 

indefinidamente pelo agendamento da consulta. Com efeito, a considerar a 

idade da Requerente – 6 (seis) meses de vida – o quadro de saúde a que 

está acometida – hidrocefalia –, bem como a necessidade de consulta com 

especialista, no caso, neuropediatra e neurocirurgião, e a brevidade da 

avaliação a ser efetivada, conforme parecer técnico do NAT [Sob o ponto 

de vista técnico trata-se de um caso eletivo, mas a paciente deve ser 

avaliada com certa brevidade – Id. 15888522 – Pág. 2], de rigor o 

adiantamento da pretensão inaugural, em razão da omissão e do retardo, 

injustificado, do reclamo administrativo. A orientação jurisprudencial do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vaticina essa compreensão: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - PRELIMINAR 

REJEITADA - CIRURGIA ELETIVA - IRRELEVÂNCIA - PACIENTE QUE 

AGUARDA HÁ MESES PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA - URGÊNCIA 

DEMONSTRADA - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - 

RECURSO PROVIDO. 1. Por força do que prescreve a Constituição da 

República, o SUS - Sistema Único de Saúde é financiado pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade 

dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde 

prestados à população, pelo que deve ser afastada a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 2. A preservação do bem maior do ser humano, qual 

seja, o direito à vida e à saúde, afasta qualquer postura tendente à 

omissão e demora no atendimento de cirurgia ortopédica, que apesar de 

ser eletiva, perdeu a essência não emergencial, tornando-se cirurgia 

urgente dado o tempo de espera na fila de agendamento/atendimento do 

SUS e as complicações clínicas advindas na demora no procedimento 

cirúrgico. 3. A artrose pós-traumática, embora eletiva, causa dores 

intensas no paciente e severa limitação da movimentação, não se 

mostrando razoável a espera por mais de um ano para a realização da 

cirurgia.” (Ap 22149/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2016, Publicado no DJE 

18/10/2016) 3. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA para ordenar ao Estado de Mato Grosso e ao 

Município de São José do Rio Claro/MT que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

promovam em favor da requerente e recém-nascida K. R. R. da S. S. o 

agendamento de consulta médica perante neuropediatra e/ou 

neurocirurgião, seja no sistema único de saúde, seja em unidade particular 

conveniada, disponibilizando, para tanto, todo e qualquer meio de 

transporte necessários para o cumprimento dessa ordem liminar, inclusive, 

de acompanhante, se necessário, sob pena de bloqueio de verbas 

públicas e multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais). DISPENSO a 

realização de audiência de conciliação a que faz referência o art. 334, do 

CPC, por entender pela desnecessidade da mesma em ações desta 

natureza. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) 

Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora do inteiro teor 

desta decisão. b) Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Cuiabá/MT, na 

pessoa dos Procuradores de Estado responsáveis pelo recebimento de 

citações nas ações que versem sobre prestação de serviço à saúde 

contra o Estado de Mato Grosso, com as finalidades de: (i) notificar o 

Estado de Mato Grosso pra cumprir o provimento antecipatório na forma e 

prazo assinalados e para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis a contar de sua intimação pessoal (CPC, arts. 183, 230), sob 

pena de revelia (CPC/2015, art. 344), e (ii) notificar a Central de Regulação 

de Urgência e Emergência, a Superintendência de Regulação de Urgência 

e Emergência e o Secretário Estadual de Saúde, para que cumpram a 

tutela provisória de urgência antecipada. c) Cite-se e Intime-se o Município 

de São José do Rio Claro, na pessoa de seu representante legal, para 

cumprimento do provimento antecipatório e, querendo, oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar de 

sua intimação pessoal (CPC/2015, arts. 183, 230), sob pena de revelia 

(CPC/2015, art. 344). d) Transcorrido o prazo, com ou sem apresentação 

da contestação, independentemente de conclusão, intime-se o patrono da 

requerente, para, em 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito. 

e) Transcorrido o prazo para o patrono da requerente (item “d”), com ou 

sem manifestação, abra-se vista dos autos ao Ministério Público. f) 

Cumpridas essas providências, tornem os autos conclusos. São José do 

Rio Claro, 29 de novembro de 2018. (documento assinado digitalmente) 

Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003592-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO CHAGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BICALHO GUIMARAES OAB - MG147795 (ADVOGADO(A))

ARTHUR FRANCO CARVALHO OAB - MT24647/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1003592-05.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Previdenciário / 

Aposentadoria Invalidez ou Auxílio Doença Requerente: Maria do Carmo 

Chagas da Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

Vistos em correição. 1. Trata-se de Ação Previdenciária objetivando, tanto 

em sede de tutela provisória quanto em sede de tutela definitiva, a 

implantação do benefício de aposentadoria por invalidez ou, 

alternativamente, do benefício de auxílio-doença, condenando-se a 

autarquia ré ao pagamento das prestações atrasadas desde a data do 

requerimento administrativo. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 

2. A petição inicial necessita ser emendada e complementada com outros 

documentos, não só para comprovar as alegações preambulares, como, 

por igual, para melhor equacionamento do litígio. Como sabido, os 

requisitos para a concessão/restabelecimento dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) 

comprovação da qualidade de segurado; b) carência de 12 contribuições 

mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91; e c) 

incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou permanente 

e total (aposentadoria por invalidez). No caso dos autos, percebe-se que 

a Requerente qualificou-se como servidora pública municipal, contudo, não 

trouxe aos autos, documentação comprobatória de sua ocupação, 

notadamente, se ocupa cargo ou função pública, providência 

indispensável para a análise do pedido inaugural, já que o Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) destina-se, em regra, ao trabalhador com 

carteira assinada, aos autônomos e aos trabalhadores rurais, e não aos 

servidores públicos, vinculados, via de regra, ao regime próprio de 

previdência. 3. INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte 

autora para, em 15 (quinze) dias úteis, comprovar a qualidade de 

segurado da Previdência Social, demonstrando documentalmente o cargo 

e/ou função pública ocupados pela Requerente (qualificada na petição 

inicial como servidora pública municipal), esclarecendo, após a 

comprovação documental, para qual previdência está enquadrada. 4. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos. São José do Rio Claro, 29 de novembro de 2018. 

(documento assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de 

Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000195-08.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 457 de 545



RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: manifestar quanto ao teor da certidão do Oficial de 

Justiça. Vila Rica/MT , 29 de novembro de 2018. Clarice Viega Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 35541603

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18480 Nr: 1521-35.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento anteriormente 

designada para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 15h00min (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da 

Segunda Vara desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 

do CPP, ocasião em que se procederá à oitiva das testemunhas e, ao final, 

realizar-se-á o interrogatório do acusado.

Cancele-se a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64749 Nr: 755-64.2018.811.0049

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

Considerando a desistência do autor e a anuência tácita da requerida, 

extingo o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, CPC.

Com efeito, expeça-se alvara de levantamento do valor depositado em 

favor do patrono do autor, cujos dados para depósito constam na petição 

de fls. 225/2256.

Após,o transito em julgado arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56452 Nr: 2263-16.2016.811.0049

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEFS, CFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:MT/ 12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista o decurso de prazo para manifestação nos autos da parte 

requerida, impulsiono os autos para intimação da parte autora para 

manifestar o que entender de diteito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56986 Nr: 2496-13.2016.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão de fls. 62 "CERTIFICO, e dou fé, em cumprimento 

ao mandado do MM.º Juiz de Direito desta Comarca, extraído dos autos da 

Ação Cível, processo/código nº 56986, na qual figuram como requerente 

SICREDI ARAXINGU e como requerido ERIVALDO ALVES SANTOS que no 

intuito de localizar o requerido, me dirigi por várias vezes, em dias e 

horários diferenciados ao endereço indicado no mandado e sempre que ali 

estive, não encontrei ninguém em casa. Fui informado por vizinhos que na 

casa em questão reside o “Gustavo Baiano”, filho do executado 

supracitado e que o Sr. Erivaldo faleceu a uns dois anos. Ante ao exposto 

e não encontrando ninguém da família para confirmar o falecimento do 

executado DEIXEI de CITAR o ERIVALDO ALVES SANTOS e devolvo à 

Segunda Secretaria (...)".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000096-38.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO SANTOS & NASCIMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GANDELMARA MARINHO SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 11/12/ 2018 , às 10 horas (MT). VILA RICA, 29 de 

novembro de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000656-77.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VARGAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o patrono do 

requerente para que o mesmo compareça na Audiência de Conciliação, 

designada para o dia 25 de janeiro de 2019, às 8 horas (MT). VILA RICA, 

29 de novembro de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000656-77.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VARGAS DA COSTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Tendo em vista a 

incompatibilidade de pauta da conciliadora, nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de redesignar Audiência de Conciliação 

para o dia 23 de janeiro de 2019 , às 9 horas (MT)., devendo o patrono do 

requerente cientificá-lo para comparecimento na referida audiência. VILA 

RICA, 29 de novembro de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58508 Nr: 1891-41.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvando Weber, JOAQUIM JOSÉ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR ANTONIO GRANDO - 

OAB:80935, Flavio Grazziotin - OAB:29.671 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 IMPULSIONO os autos a para intimar os advogados das partes acerca da 

audiência designada para o DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 09 

HORAS9MT).

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25954 Nr: 1997-72.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Batista Puger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença.Sem prejuízo 

disso, DETERMINO que seja dado prosseguimento ao processo e realizado 

o necessário ao pagamento/adimplemento.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50485 Nr: 293-53.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MWdL, Aparecida Soares de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Seguros S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A, Osmar da Silva Monteiro Junior - OAB:MT/7670

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Eventual penhora/arresto 

efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) 

referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.Tendo em vista que a parte 

autora atingiu a maioridade e diante do pedido expresso, expedi o alvará 

judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.Condeno a(s) parte(s) devedora(s)/executada(s) ITAU SEGUROS S/A 

no pagamento das taxas, despesas e custas processuais eventualmente 

remanescentes, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que o pagamento ocorreu de 

forma voluntária e no prazo legal de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 523, § 

1º -, obstando nova condenação quando da sentença de extinção pelo 

adimplemento da obrigação/eventual acréscimo de 10% (dez por cento) de 

honorários advocatícios decorrente do acréscimo legal pelo não 

pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 85, § 1º – já está 

incluso, obstando nova condenação quando da sentença de extinção pelo 

adimplemento da obrigação.Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 

4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67552 Nr: 739-17.2016.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSPM, RM, JÁSPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:15416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz Pinto da Silva 

- OAB:MT/14856

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. 

- que não se enquadra na hipótese de julgamento antecipado do mérito 

pela necessidade de produção de provas outras, entre as quais a prova 

oral com o depoimento pessoal das partes e oitiva/inquirição de 

testemunhas, e, portanto, diante das peculiaridades do caso concreto que 

não se encontra em condições de imediato julgamento, DESIGNO a 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser conduzida pelo 

magistrado, para a produção da prova oral no dia 12 de fevereiro de 2019, 

às 14h. – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, DETERMINO que intime as 

partes através do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e 

ss. -, da data agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol 

de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º 

–, que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.Ademais, ADVIRTO que as 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, que a intimação deverá ser realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, podendo, caso queira, a parte se comprometer a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação dessa forma por 

carta com aviso, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que 

a parte desistiu de sua inquirição, assim como importa desistência a 
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inércia na realização da intimação por carta com aviso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76588 Nr: 2260-60.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Alves Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca do teor da petição 

juntada as fls. De ref 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14091 Nr: 200-03.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda Aparecida Calossa de Jesus, A. C. de J. Junior, 

G. C. de Jesus, E. C. de Jesus, J. C. de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Ferreira da Silva 

Júnior - OAB:MT - 11.322, Hamilton Rufo Junior - OAB:MT - 8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22989 Nr: 1781-48.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odelicia Morais Ramalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51173 Nr: 1031-41.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Selma de Oliveira Temotio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar dados bancários 

para fins de expedição de alvará(s) de levantamento do(s) valore(s) 

depositado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102555 Nr: 2565-10.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da autora acerca da Contestação de ref. 9 protocolada 

tempestivamente, bem como, para querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15359 Nr: 1171-85.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da autora para se manifestar no prazo acerca da Impugnação à 

Execução juntada às fls. Ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56876 Nr: 1468-14.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do Recurso de Apelação interposto 

tempestivamente, juntado às fls. De Ref. 41, assim como para, querendo, 

no prazo, apresentar Contrarrazões ao referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56907 Nr: 1494-12.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pego de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do Recurso de Apelação interposto 

tempestivamente, juntado às fls. De Ref. 57, assim como para, querendo, 

no prazo, apresentar Contrarrazões ao referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23998 Nr: 33-44.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Cardoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do Recurso de Apelação interposto 

tempestivamente, juntado às fls. De Ref. 19, assim como para, querendo, 

no prazo, apresentar Contrarrazões ao referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56838 Nr: 1444-83.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Luiza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do Recurso de Apelação interposto 

tempestivamente, juntado às fls. De Ref. 41, assim como para, querendo, 

no prazo, apresentar Contrarrazões ao referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56908 Nr: 1495-94.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pego de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do Recurso de Apelação interposto 

tempestivamente, juntado às fls. De Ref. 56, assim como para, querendo, 

no prazo, apresentar Contrarrazões ao referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23820 Nr: 2588-68.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Teodoro de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do teor da Contestação protocolada 

tempestivamente, as fls. De Ref. 33, assim como para, querendo, 

apresentar Impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25398 Nr: 1439-03.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Imtimação da autora para manifestar-se acerca do teor da petição juntada 

às fls. De Ref. 15.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-60.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. DA SILVA LIMA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

do Exequente para ciência e manifestação acerca dos documentos 

juntados pela Executada informando o pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-26.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE FATIMA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo in albis para a parte Executada. 

Diante disso, INTIMO a Exequente para informar sobre o cumprimento da 

sentença, manifestando o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-84.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CANDIDO PONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-45.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RENATA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V G CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico envio dos autos necessários para Elaboração de 

Cálculo ao DEJAUX via o e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-28.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000267-28.2018.8.11.0038 REQUERENTE: APARECIDO GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

APARECIDO GOMES DOS SANTOS, em desfavor dos ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre 

pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado 

a internação do filho do requerente – V. G. dos S., nascido em 10/9/2002 – 

em clínica de reabilitação para dependentes químicos, dando à causa o 

valor de R$. 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Narra que 

o(a) o filho do requerente é usuário de drogas há algum tempo, sendo que 

para manter o vício acabou se desfazendo de seus bens, bem como 

causa enorme angústia para si e para a família. Aduz que observando sua 

atual situação, manifestou a vontade de sanar essa dependência do filho 

através de ajuda em locais preparados e adequados. Contudo, por não 

dispor de condição financeira para pagar pelo tratamento, requer que seja 
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custeado pelo poder público. Atendidas as recomendações da CNGC, fora 

precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, 

parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área de saúde – 

arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma que seu filho é dependente químico, contudo o 

processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que atualmente 

não há na rede do Sistema Único de Saúde - SUS rede hospitalar e de 

internação em decorrência da alteração de modelo de reclusão e exclusão 

social, bem como a internação compulsória é um dos meios de tratamento, 

nçao sendo o único. A internação psiquiátrica voluntário ou involuntária, 

somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que 

caracterize os seus motivos – Lei n. 10.216/2001. Contudo, o atendimento 

integral e de inserção comunitária pode ser realizado no Centro de 

Atenção Psicossocial – CAPs, sendo a internação o último recurso, 

inexistindo informações sobre tentativas de tratamento de forma 

ambulatorial. Nesses termos: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE 

DESINTOXICAÇÃO - ALCOOLISMO - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA 

GARANTIA DO CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA, 

CABAL, INCONTESTE E INQUESTIONÁVEL SOBRE A SUA REAL 

NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO - IMPERIOSA NECESSIDADE DE QUE O 

PACIENTE TENHA SIDO CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS - MEDIDA DE 

CARÁTER EXCEPCIONAL, EXIGINDO-SE, PARA SUA IMPOSIÇÃO, LAUDO 

MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE COMPROVE A NECESSIDADE DE TAL 

MEDIDA - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO.1. Ao compulsar os autos não se verifica - ainda que minimamente-, 

que o paciente tenha sido cientificado acerca de seus direitos. Pelo 

contrário, tudo aconteceu à sua revelia, uma vez que sua genitora quem 

se dirigiu até o Ministério Público e noticiou os fatos, conforme Certidão de 

Comparecimento de p. 21/22.2. Todos os estudos sociais e psicológicos 

foram realizados sem a presença do paciente, fato este, inclusive, 

mencionado pelas Assistentes Sociais, conforme se infere à p. 28/30, 46 

e 52 dos autos, ou seja, todo o processo de internação compulsória 

ocorreu sem ao menos dar ciência ao maior de todos os interessados, 

qual seja, o paciente, sobre a adoção de tal medida extrema, contrariando 

assim, a própria legislação pertinente. 3. "[...] 1. A internação compulsória 

deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, 

em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É 

claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua 

imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de 

tal medida. (...). 4. O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, 

em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos 

extra-hospitalares se mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém 

ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos 

extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais 

medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a 

insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos 

laudos invocados no acórdão impugnado. (...) . Por meio da interdição civil 

com internação compulsória resguarda-se a vida do próprio interditando e, 

secundariamente, a segurança da sociedade. (...) (HC 165.236/SP, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 

11/11/2013; HC 228.848/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013) 9. 

Ordem denegada. (STJ - HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014) 4. 

Sentença retificada. (ReeNec 91639/2017, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) Isso posto, 

ausentes os requisitos legais em relação à internação, INDEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

e, por inexistir o Centro de Atenção Psicossocial – CAPs na Comarca de 

Araputanga-MT, DETERMINO que intime o Município para que providencie, 

no prazo de 20 (vinte) dias da intimação – Enunciado n. 410 da Súmula do 

STJ -, o tratamento extra-hospitalar através da rede pública ou privada, 

sob pena de sanções e sequestro. O fato de inexistir normatização legal 

que exija a efetiva instalação de Centro de Atenção Psicossocial – CAPs 

pelo Município, diante da quantidade de habitantes, não o exime de 

providenciar o tratamento dos dependentes existentes, fazendo-o através 

de sua estrutura de assistência social e de saúde. Sem prejuízo disso, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a documentação de que disponha 

para o esclarecimento da causa – Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indicando 

se a medida é abrangida por política pública existente, quando poderá ser 

inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há 

disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação genérica. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o Enunciado n. 1, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que permite que seja dispensada 

a realização de audiência preliminar no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não manda 

profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 
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instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 27 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz 

de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49761 Nr: 1705-50.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Ferreira de Quadros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora, e por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais arbitro no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais, no entanto, deverá permanecer suspensa a obrigação, ante 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Se dentro de 05 anos, o autor 

não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 

da Lei n.º 1.060/50).Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49767 Nr: 1707-20.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flaviane de Jesus Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora, e por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais arbitro no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais, no entanto, deverá permanecer suspensa a obrigação, ante 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Se dentro de 05 anos, o autor 

não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 

da Lei n.º 1.060/50).Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21760 Nr: 269-95.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 Vistos.

1. Cuida-se de Guia de Execução Penal de NIVALDO GOMES DE SOUZA.

O Ministério Público pugnou pela regressão cautelar do recuperando, 

posto que não localizado para intimação.

O recuperando compareceu perante a Secretaria Judicial e indicou seu 

endereço como sendo na Comarca de Várzea Grande/MT, oportunidade 

em que apresentou comprovante de endereço.

2. Extrai-se dos autos que o recuperando possui endereço na Comarca de 

Várzea Grande/MT, motivo pelo qual a remessa dos autos para aquela 

comarca é medida necessária.

3. Assim, considerando anuência ministerial e o teor do artigo 1547 da 

CNGC/MT que dispõe que “os autos de execução penal, mesmo na 

hipótese de regime aberto obtido através da progressão de regime, 

deverão ser remetidos à comarca em cujo território for permitido ao 

reeducando cumprir sua pena. Em nenhuma hipótese deverá ser 

deprecado o cumprimento de pena, mesmo em se tratando de curtos 

períodos, de sursis ou de pena restritiva de direitos”, DETERMINO a 

remessa do presente executivo de pena ao Juízo da Vara de Execuções 

Penais da Comarca de Várzea Grande/MT.

Considerando que há noticias de que o apenado está sendo ameaçado, 

PROCESSE-SE em segredo de justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71054 Nr: 3100-72.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMdC, MCMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro, para tanto CUMPRA-SE o item 4 da decisão 

proferida as págs. 47/48.

2. Diante da certidão de citação negativa (pág. 83), na qual consta que o 

requerido esta residindo na cidade de Cuiabá/MT, INTIME-SE a parte autora 

na pessoa de seu patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar 

aos autos o atual endereço do requerido.

3. Em seguida, CUMPRA-SE conforme determinado as págs. 47/48, 

iniciando pela audiência de conciliação.

4. Diversamente, decorrido o prazo do item 2 sem manifestação, 

certifique-se e tornem-me os autos conclusos.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52218 Nr: 704-93.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinta Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o Requerido INSS a 

pagar para a parte autora o adicional de 25% (vinte e cinco por cento) 

sobre o benefício previdenciário n. 96946049-0, nos termos dos artigos 45 

da Lei 8.213/91, inclusive sobre o 13º salário, devido a partir do laudo 

pericial, ou seja 16.06.2018, respeitada a prescrição quinquenal (artigo 

103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91).Após a vigência da Lei n. 

11.960/2009, sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária 

sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, 
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tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os 

juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/09.ISENTO o Instituto demandado do pagamento de custas e 

despesas processuais (Lei 8.620/1993, art. 8º, §1°), contudo, 

CONDENO-O no pagamento de honorários advocatícios em favor do 

procurador do autor, no montante equivalente a 10% das verbas vencidas 

até a data desta sentença (CPC, art. 82, §2º, e Súmula 111 do STJ). Com o 

transito em julgado, decorrido os 30 (trinta) dias sem a implementação do 

benefício, INTIME-SE o Gerente Executivo da Agência do INSS em 

Diamantino/MT, para que implemente o benefício no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de responder pelo crime de desobediência. Persistindo a inércia, 

extraia-se cópia dos autos e remeta-se ao Ministério Público Federal para 

as providências a seu cargo. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59271 Nr: 1939-61.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

condenando o requerido a conceder a requerente o benefício 

previdenciário de auxílio-doença, cuja renda mensal inicial será calculada 

de acordo com o disposto no art. 29 da Lei 8.213/91, sendo devida a partir 

do requerimento administrativo, ou seja, 11.01.2016 (pág. 11), respeitada a 

prescrição quinquenal.LIMITO a duração do beneficio por 01 ano a partir 

desta sentença, prazo suficiente para tratamento/reabilitação.Outrossim, 

presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do 

art. 300 do CPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte 

requerente o benefício de prestação continuada (auxílio-doença), devendo 

tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias.Após a 

vigência da Lei n. 11.960/2009, sobre as prestações em atraso incidirão 

correção monetária sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento 

de cada prestação, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) e os juros moratórios devem seguir a remuneração da 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97.Após 

o trânsito em julgado, as verbas vencidas deverão ser pagas em uma 

única oportunidade, corrigidas monetariamente pela TR, e acrescidas de 

juros legais, ambos nos termos da Lei 11.960/09, juros a contar do 

vencimento de cada parcela (Lei n.º 6.899/81 e Súmula 148 do STJ). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73577 Nr: 4335-74.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido 

de justiça gratuita.

2. Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.

3. CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

4. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

INTIME-SE a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

5. Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 13H50MIN apresentando o rol 

de testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do CPC.

6. Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência.

7. OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) 

dias, encaminhe o extrato do CNIS da parte autora e, se casada ou em 

união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17719 Nr: 1317-94.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diomar Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Em seguida, nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. 

Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da 

Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56208 Nr: 3444-24.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, concedendo a autora 

VALDIRENE DE ARRUDA o BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

DESTINADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, no valor de um salário mínimo 

mensal, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido 

monetariamente, a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros 

de mora, a contar do requerimento administrativo – 21.05.2015, pág. 15, 

respeitada a prescrição quinquenal.Outrossim, presentes os requisitos, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, 
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determinando que o INSS conceda o pagamento a parte requerente o 

benefício de prestação continuada (LOAS), devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. (...) Nos termos do artigo 85 

§3°, inciso I do CPC, CONDENO a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. (...) Após 

o decurso do prazo recursal da parte sucumbente, com ou sem razões de 

apelação, submeto os autos ao reexame necessário e DETERMINO a 

remessa ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as 

cautelas de praxe e homenagens de estilo, realizando as anotações e 

baixas pertinentes.Com o trânsito em julgado devidamente certifico, e nada 

requerido, ARQUIVE-SE os autos, autos com as baixas e anotações de 

estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41649 Nr: 1862-28.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélia Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - OAB:10765/MT, 

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - OAB:

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Em seguida, nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. 

Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da 

Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41969 Nr: 2237-29.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente da Silva Rocha Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Em seguida, nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. 

Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da 

Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56526 Nr: 152-94.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lac Forte Indústria de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Microservice Tecnologia Digital da Amazônia 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TADEU SALUM - 

OAB:97391

 Vistos.

1. Ante o pedido de informação acostado à ref. 59, DETERMINO que às 

informações prestadas sejam encaminhadas a Superior Instância por meio 

do Sistema Malote Digital.

2. INTIME-SE a demandante para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada a ref. 57.

3. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

4. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55075 Nr: 2699-44.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair de Pontes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Ferreira de 

Campos - OAB:18496-0, Emanuel Daniallen do Amaral Gomes - 

OAB:MT/18.323

 III – Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a 

pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR o 

acusado ALDAIR PONTES SILVA, vulgo “BRISA”, qualificado nos autos, 

pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de duas ou 

mais pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do 

CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA).(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52711 Nr: 958-66.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurivica Gomes Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - Centrais Elétrica Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 
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Lima - OAB:3127-A

 Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na inicial, e o faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, para providenciar a instalação da rede de energia 

elétrica na residência da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento, bem 

como para condenar a requerida:a) ao pagamento em favor da autora, a 

título de danos morais, do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), a serem atualizados pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais.b) ao 

pagamento das custas, despesas processuais.Deixo de condenar a 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, vez que a autora foi 

assistida pela Defensoria Pública em todos os atos praticados no 

processo.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação 

da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67657 Nr: 1418-82.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

condenando o requerido a conceder a requerente o benefício 

previdenciário de auxílio-doença, cuja renda mensal inicial será calculada 

de acordo com o disposto no art. 29 da Lei 8.213/91, sendo devida a partir 

do requerimento administrativo, ou seja, 02.01.2018 (pág. 20), respeitada a 

prescrição quinquenal, todavia, LIMITO a duração do beneficio há 01 ano a 

partir da data do laudo pericial, qual seja 16.06.2018, prazo suficiente para 

tratamento/reabilitação.Outrossim, presentes os requisitos, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, determinando que 

o INSS conceda o pagamento a parte requerente o benefício de prestação 

continuada (auxílio-doença), devendo tal medida ser cumprida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.Após a vigência da Lei n. 11.960/2009, sobre as 

prestações em atraso incidirão correção monetária sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, tendo como 

base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os juros 

moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97.Após o trânsito em julgado, as 

verbas vencidas deverão ser pagas em uma única oportunidade, 

corrigidas monetariamente pela TR, e acrescidas de juros legais, ambos 

nos termos da Lei 11.960/09, juros a contar do vencimento de cada 

parcela (Lei n.º 6.899/81 e Súmula 148 do STJ).(...) Após o decurso do 

prazo recursal da parte sucumbente, com ou sem razões de apelação, 

submeto os autos ao reexame necessário e DETERMINO a remessa ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as cautelas de praxe 

e homenagens de estilo, realizando as anotações e baixas pertinentes. 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50920 Nr: 186-06.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rayany Cristina Rinaldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerente Regional da Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia Eletrica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na inicial, e o faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, para confirmar a liminar deferida às fls. 51/52, bem 

como para condenar a requerida:a) ao pagamento em favor da autora, a 

título de danos morais, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem 

atualizados pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais.b) ao pagamento das 

custas, despesas processuais.Deixo de condenar a requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, vez que a autora foi assistida pela 

Defensoria Pública.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57716 Nr: 909-88.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdSA-, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUR-CARLOS SANTOS 

FRANÇA - OAB:22850/O

 Impulsionam-se os presentes autos para INTIMAR o Dr. Hur Carlos 

França, na qualidade de advogado da parte requerida (citada), para que 

no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta a acusação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44158 Nr: 165-98.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, Gracielly Rosa Ormond - OAB:18163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415/O

 Em estrito cumprimento das atribuições a mim delegadas, com fundamento 

nos artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, bem como diante do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, INTMA-SE o Autor, na pessoa de seu 

causídico constituído, para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar e/ou 

Requerer o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-79.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010079-79.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

15.000,00 POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE DA SILVA VESTUARIO - ME 
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Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 183, CASA, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BRASPRESS 

TRANSPORTES URGENTES LTDA Endereço: Rua DR. PEDRO 

ZIMMERMANN, 1983, - DE 1708 A 2600 - LADO PAR, ITOUPAVA 

CENTRAL, BLUMENAU - SC - CEP: 89066-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 29 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-79.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010079-79.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

15.000,00 POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE DA SILVA VESTUARIO - ME 

Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 183, CASA, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BRASPRESS 

TRANSPORTES URGENTES LTDA Endereço: Rua DR. PEDRO 

ZIMMERMANN, 1983, - DE 1708 A 2600 - LADO PAR, ITOUPAVA 

CENTRAL, BLUMENAU - SC - CEP: 89066-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 29 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-51.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010109-51.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

0,00 POLO ATIVO: Nome: ANDRE APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA 

Endereço: Rua ANTONIO DOS REIS, S/N, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida Getúlio 

Vargas, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DASPARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 29 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-51.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010109-51.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

0,00 POLO ATIVO: Nome: ANDRE APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA 

Endereço: Rua ANTONIO DOS REIS, S/N, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida Getúlio 

Vargas, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 29 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-95.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000446-95.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

38.160,00 POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

31 DE MARÇO, 144, CENTRO, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 

POLO PASSIVO: Nome: HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE 

CREDITO LTDA Endereço: Avenida Caxangá, 3841, AVENIDA CAXANGÁ 

3841, IPUTINGA, RECIFE - PE - CEP: 50670-902 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 
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POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do AR com diligência 

negativa, bem como apresente novo endereço da parte reclamada. 

ARENÁPOLIS, 29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-37.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GOMES GONCALVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000284-37.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

15.000,00 POLO ATIVO: Nome: APARECIDO GOMES GONCALVES FILHO 

Endereço: RUA PRESIDENTE DUTRA, 230, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetue o pagamento das custas processuais no importe de 

R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), sob 

pena de registro na Secretaria. ARENÁPOLIS, 29 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-68.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010222-68.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.000,00 POLO ATIVO: Nome: MARLENE ALVES GOMES Endereço: Rua 

ANTONIO ALVES PEREIRA, 0387, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida 

GETULIO VARGAS, 1300, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo 

de 05 dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reias e dezesseis centavos), não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 29 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-55.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA ROSS CORSINI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010046-55.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.000,00 POLO ATIVO: Nome: CRISTINA DA ROSS CORSINI DE SOUZA 

Endereço: Rua IGÊNIO DE SOUZA, CASA 05, SÃO MATHEUS, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: Rua BARAO DE MELGACO, 3445, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento das 

custas judiciais no importe de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um 

reias e dezesseis centavos), não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.. 

ARENÁPOLIS, 29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-29.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000237-29.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.600,00 POLO ATIVO: Nome: SILVO SANTOS DA SILVA Endereço: Rua 

Maria Copertino do Nascimento, 461, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo 

de 05 dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reias e dezesseis centavos), não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 29 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-66.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000198-66.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: IGOR HENRIQUE MAGALHAES DOS 

SANTOS Endereço: RUA APARICIO SOARES DOS SANTOS, 109, BELA 

VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO 

S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no 

importe de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um reias e dezesseis 

centavos), não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 29 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-03.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IRINETE ALVES TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000241-03.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.168,07 POLO ATIVO: Nome: IRINETE ALVES TRINDADE Endereço: SEM 

DENOMINAÇÃO, SN, COHAB JOÃO DE BARRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo de 05 dias, efetuar o 

pagamento das custas judiciais no importe de R$ 551,16 (quinhentos e 

cinquenta e um reias e dezesseis centavos), não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 29 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-40.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVANIA BISPO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000245-40.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.175,70 POLO ATIVO: Nome: LOURIVANIA BISPO PEREIRA Endereço: 

RUA SÃO SEPE, SN, BELA BISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo de 05 dias, efetuar o 

pagamento das custas judiciais no importe de R$ 551,16 (quinhentos e 

cinquenta e um reias e dezesseis centavos), não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 29 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-08.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000079-08.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: ROZINEI MENDES DE OLIVEIRA Endereço: 

AUGUSTO MORAES CAJANGO, 114, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO 

A, SALAS 101 A 106, Rua SEP/NORTE, Quadra 504, Edifício Ana Carolina, 

ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no 

importe de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um reias e dezesseis 

centavos), não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 29 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-58.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 
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RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010104-58.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: RENATO DA SILVA RAMOS Endereço: Rua 

COHAB PLANALTO DO DIAMANTE, S/N, QDA 08 LOTE 06, COHAB, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: Avenida Getulio Vargas, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo 

de 05 dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reias e dezesseis centavos), não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 29 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-36.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA APARECIDA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010002-36.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: PAULINA APARECIDA REIS Endereço: Rua 

CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 15, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: , 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no 

importe de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um reias e dezesseis 

centavos), não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 29 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-66.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010000-66.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: ROGERIO ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO 

Endereço: Rua PADRE JOSÉ EUSTÁQUIO, 197, BELA VISTA, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: Rua BARAO DE MELGACO, 3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 

3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo 

de 05 dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reias e dezesseis centavos), não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 29 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-50.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010111-50.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: LUCINEIDE ALVES SILVA Endereço: Rua 

SÃO SEPE, 91, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida Getulio Vargas, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no 

importe de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um reias e dezesseis 

centavos), não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 29 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000148-40.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000148-40.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: CLAUDINEI RICARDO Endereço: ODILOM 

DOS SANTOS, 1384E, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, SALAS 101 A 106, Rua 

SEP/NORTE, Quadra 504, Edifício Ana Carolina, ASA NORTE, BRASÍLIA - 

DF - CEP: 70730-521 ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]

->PETIÇÃO (241) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento das 

custas judiciais no importe de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um 

reias e dezesseis centavos), não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 
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ARENÁPOLIS, 29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000184-48.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000184-48.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.228,94 POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA 

Endereço: R José Cavalcante, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU, 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PETIÇÃO (241) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no 

importe de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um reias e dezesseis 

centavos), não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 29 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-15.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000031-15.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: POLIANA VIEIRA DA SILVA Endereço: 

RUA SANTO ANTONIO, S/N, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo de 05 dias, efetuar o 

pagamento das custas judiciais no importe de R$ 551,16 (quinhentos e 

cinquenta e um reias e dezesseis centavos), não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 29 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-12.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MOREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000124-12.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: VANESSA MOREIRA ROSA Endereço: Rua 

Marechal Rondon, sn, Planalto, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, 

Avenida Getúlio Vargas- Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no 

importe de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um reias e dezesseis 

centavos), não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 29 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-58.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINIR RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000205-58.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: CLAUDINIR RODRIGUES FERREIRA 

Endereço: RUA SILVANO RODRIGUES DA SILVA, S/N, CENTRO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no 

importe de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um reias e dezesseis 

centavos), não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 29 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-79.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ILZETE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000126-79.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: ILZETE FERREIRA DA COSTA Endereço: 

RuaSao Sefe, sn, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, 

Avenida Getúlio Vargas- Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no 

importe de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um reias e dezesseis 

centavos), não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 29 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-89.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000039-89.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: OSVALDO RODRIGUES FERREIRA 

Endereço: RUA UM, 6, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento das 

custas judiciais no importe de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um 

reias e dezesseis centavos), não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

ARENÁPOLIS, 29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-42.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000122-42.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

8.000,00 POLO ATIVO: Nome: MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA 

Endereço: Rua Aparício Soares dos Santos, 492, Bela Vista, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 508 BLOCO 

C, s/n, ANDAR 2 PARTE B, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70740-543 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo 

de 05 dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reias e dezesseis centavos), não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 29 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-28.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000110-28.2017.8.11.0026 Valor da causa: 0,00 

POLO ATIVO: Nome: SONIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA Endereço: 

RIO DE JANEIRO, 66, JARDIM ALVORADA, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, Rua Cidade de Deus s/n 

Osasco/SP, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: 

[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]->PETIÇÃO (241) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo 

de 05 dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reias e dezesseis centavos), não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. ARENÁPOLIS, 29 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 882-21.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SOUZA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LIMEIRA LIMA - 

OAB:45.090-DF

 (...) Assim, e buscando atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como levando em consideração que o réu não 

apresentou documentos hábeis a demonstrar sua hipossuficiência, atendo 

em parte o pedido realizado, para o fim tão somente de diminuir a fiança 

primeiramente arbitrada. Nesse sentido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO PRIMEIRA CÂMARA CRIMINALEMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

1 0 0 4 4 0 5 - 8 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0  -  C O M A R C A  D A 

CAPITALEMENTAEMBARGOS DECLARATÓRIOS – HABEAS CORPUS – 

VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE FIANÇA – OMISSÃO QUANTO À 
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SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE – MONTANTE FIXADO DE ACORDO 

COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO CPP – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – 

INCAPACIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Se, por um lado, o quantum fixado 

como fiança não deve ser excessivo, de forma a impossibilitar o 

pagamento pelo acusado, convertendo-se, assim, em decretação de 

prisão, por outro também deve ser estabelecido em patamar relevante, sob 

pena de, caso contrário, tornar sem eficácia tanto seu caráter de caução, 

quanto seu aspecto de garantia que inclui, dentre outros, a reparação do 

dano causado pelo delito” [RHC 78.422/PA, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 

09/06/2017]. (ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 11/09/2017).Destarte, 

entendo por bem em REDUZIR o valor da fiança arbitrada para 10 (dez) 

salários mínimos.Considerando o exposto, concedo a RAFAEL SOUZA DO 

NASCIMENTO o benefício da liberdade provisória, mediante o pagamento 

da fiança ora reduzida.Intime-se o acusado da presente decisão. No mais, 

mantenho as demais medidas cautelares fixadas na decisão 

anterior.Ciência ao Ministério Público e à defesa.CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58945 Nr: 1818-12.2015.811.0088

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIMIR ANTONIO PICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 Intimo a parte requerida para que tome ciência da sentença proferida nos 

autos, ref: 25.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19471 Nr: 165-17.2007.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Gomes dos 

Santos - OAB:OAB/MT 13.025

 Vistos etc.

Intime-se novamente a defesa do acusado para manifestação acerca ao 

teor da certidão de fl. 344.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51745 Nr: 173-81.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Santana Santos - 

OAB:17289/O MT, Thalita Gonçalves Moreira - OAB:17105/A, TIAGO 

JOSE LIPSCH - OAB:23383/O

 Vistos etc.

Em complementação ao despacho de fl. 79, DESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento para a data de 21 de janeiro de 2019 às 17h30min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o representante do Ministério Público, 

bem como a testemunha comum da acusação e da defesa.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23713 Nr: 1418-69.2009.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores em nome do patrono 

habilitado.

Após, acaso não juntado o comprovante de pagamento à parte autora, 

DETERMINO a intimação pessoal da mesma acerca da expedição do 

alvará.

Em sendo positivo, ARQUIVEM-SE os autos, em sendo negativo, 

RETORNEM os autos conclusos para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17152 Nr: 1067-38.2005.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA COLAÇÕ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CAMPANELLI OHARA 

- PROCURADORA FEDERAL - OAB:1378646

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores em nome do patrono 

habilitado.

Após, acaso não juntado o comprovante de pagamento à parte autora, 

DETERMINO a intimação pessoal da mesma acerca da expedição do 

alvará.

Em sendo positivo, ARQUIVEM-SE os autos, em sendo negativo, 

RETORNEM os autos conclusos para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22497 Nr: 201-88.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Vistos etc.

Em complementação ao despacho retro, DESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento para a data de 21 de janeiro de 2019 às 14h30min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o representante do Ministério Público, 

bem como as testemunhas da acusação e da defesa.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19695 Nr: 387-82.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GASPARINI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Vistos etc.

Ante a petição de fls. 137/139, determino a intimação do réu com o envio 

dos autos para ciência e manifestação no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51194 Nr: 729-20.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, BJJDS, RMDJ, BRJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:5361/MT

 Defiro o pedido ministerial fl.141 em seus termos. Intime-se o executado, 

pessoalmente, por oficial de justiça, para se manifestar acerca dos 

pedidos e documentos fls.119/135, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de 

decretação de prisão e preclusão.

Cumpra-se, servindo como MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19402 Nr: 95-97.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVAM DIAS DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN ESPERIDIÃO DAVID - 

OAB:13.357

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura e no 

artigo 109, inciso III, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do autor do fato ESTEVAM DIAS DE CAMARGO, pelo 

reconhecimento e, via de consequência, declaração da prescrição da 

pretensão executória em favor daquele, extinguindo também o presente 

feito.Por fim, determino o recolhimento do mandado de prisão preventiva 

outrora expedido e que, consoante se extrai da certidão de fl. 59, aquele 

foi devidamente cadastrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão – 

BNMP, estando com prazo de validade expirado.Ciência ao Ministério 

Público.Após o transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e as anotações de estilo.P. R. I. Às providências.Cumpra-se, 

expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como o 

n e c e s s á r i o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33968 Nr: 53-37.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGGOR JOÃO DA CUNHA CARVALHO, 

LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT, PRISCILA TAUIL ADOLFO - OAB:16693, 

WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 DISPOSITIVOPor todo o exposto, INDEFIRO o pedido de autorização de 

viagem ao exterior formulado pelo denunciado.Oficie-se o juízo da 

Comarca de Barra do Garças/MT acerca do cumprimento da missiva de 

fls. 150. Com a devolução, intimem-se as partes para a apresentação de 

alegações finais sucessivas, no prazo de 05 (cinco) dias, a começar pelo 

Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.Campinápolis – MT, 28 de 

novembro de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92730 Nr: 2163-02.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIARA DENISE STEFFEN POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:6877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88566 Nr: 1782-28.2015.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADISLAU NUNES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:OAB-MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Procedo à baixa da restrição no veículo via sistema Renajud.

2. Acerca da certidão do meirinho, intime-se a parte autora para requerer 

o que de direito no prazo de 10 (dez) dias.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83964 Nr: 1062-95.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BORGES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, LUIZ HENRIQUE MAGNANI - OAB:8836/MT

 Autos n. 1062-95.2014.811.0101 (Id. 83964) Vistos. RELATÓRIO (Art. 

423, inciso II, CPP) 1. De início declaro preclusa a oitiva das testemunhas 

arroladas pela defesa, ante o descumprimento das decisões pelo 

advogado de defesa (fls. 371). 2. (...) 3. Com fundamento no art. 423, do 

CPP, defiro apenas as oitivas em plenário das testemunhas requeridas 

pelo Ministério Público, visto que precluiu o prazo da defesa se manifestar, 

conforme ponderado no item “1” . Intimem-se. 4. Como não houve 

apreensão de objetos utilizados no crime, deixo de deferir o pedido do 

Parquet. 5. Quanto ao pedido de degravação das inquirições das 

testemunhas ouvidas em Juízo, esclareço que já há degravação de todas 

as testemunhas na decisão de pronúncia que será disponibilizada aos 

jurados em Plenário. Caso alguma testemunha arrolada não seja 

encontrada para a Sessão do Julgamento e tenha sido ouvida em Juízo, 

defiro desde já a exibição do vídeo de sua oitiva. 6. Designo o julgamento 

do réu ALTAIR BORGES DE BRITO para o dia 08 de fevereiro de 2019 às 

08:30 horas, a ser realizado na Sala de Audiências do Fórum desta 

Comarca. 7. Para sorteio dos jurados da Sessão Ordinária dos meses de 
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novembro e dezembro de 2018, designo o dia 24 de janeiro de 2019, às 

13:00 horas (art. 433, CPP).8. Sra. Escrivã: 02 (dois) dias antes do 

julgamento providencie cópias das peças processuais mencionadas no 

parágrafo único do art. 472, CPP.9. Ciência ao Ministério Público. 10. 

Intimem-se.11. Intime-se o pronunciado por edital.12. Diligências 

necessárias. Cláudia, 28 de novembro de 2018. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93521 Nr: 81-61.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR VARGAS, ONORIO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95051 Nr: 821-19.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA LUIZA YAROSESKI-ME, DIANA LUIZA 

YAROSESKI, FLAVIO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105089 Nr: 2391-06.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:21927/O

 Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

dos acusados (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 15 de janeiro de 2019, às 15:00 horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na 

Comarca, bem como interrogatório do réu (art. 400, CPP). Intime-se e 

requisite-se o denunciado para a audiência. 3. Se necessário, 

depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente fora da Comarca 

(art. 222, § 1º, CPP).4. Intime-se eventual(is) advogado(s) do(s) 

acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta precatória, nos termos 

da súmula 273, do STJ. 5. Não havendo requerimento de diligências ou 

sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) 

minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por 

mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 

3º, do art. 403, CPP.6. Ciência ao Ministério Público. 7. Intime-se o 

advogado, via DJE. 8. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93825 Nr: 212-36.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA DE MADEIRAS PERONDI LTDA, VITALINO 

PERONDI, OBERDAN ASSIS PERONDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 93825)

Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo

Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida (requerente) para oferecimento de 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93823 Nr: 211-51.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMO PERONDI TRANSPORTES EPP, VITALINO 

PERONDI, Édimo Perondi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Autos Virtuais (Id. 93823)

Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo

Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida para oferecimento de contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 

1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93822 Nr: 210-66.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO PERONDI - ME, VITALINO PERONDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Autos Virtuais (Id. 93822)

Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo

Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida para oferecimento de contrarrazões ao 
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recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 

1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105934 Nr: 2804-19.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DAVID DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE MARQUES 

RODRIGUES - OAB:20653/O

 2.Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

ds acusado (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 22 de janeiro de 2019, às 14:00 horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na 

Comarca, bem como o interrogatório do réu (art. 400, CPP). 3.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98958 Nr: 2783-77.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMAURI BONDEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nidera Sementes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR 

- OAB:161.403 OAB/SP, Daiane Marques Rodrigues - OAB:20653/O, 

PAULA HELENA SALES ARCURI DE ALMEIDA - OAB:235.638 OAB/SP, 

RAFAEL MOLINARI RODRIGUES - OAB:268.455- OAB/SP

 Autos nº 2783-77.2017 (Id. 98958) Ação ordinária de depósito c/c 

indenização por danos morais Vistos. 1. (...) 4. Fixo os seguintes pontos 

controvertidos: a) a comprovação da conduta imputada ao Réu; b) a 

comprovação do nexo causal entre a eventual conduta e o resultado 

danoso; c) se a soja depositada pelo autor referia-se ao pagamento dos 

contratos feitos pela requerida junto ao terceiro Carlos Alberto Bondezan 

ou ainda, se o produto depositado junto à requerida, que saíram em nome 

do autor (romaneios nº 3303, 3412, 3422, 3445 e 3767) foi encaminhado 

pelo terceiro Carlos Alberto Bondezan; d) a existência de danos morais 

sofridos pelo Autor. 5. As partes ficam cientes de que poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos 

fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). 6. Defiro a 

produção de prova documental e oral, ressaltando que a prova 

documental consiste nas notas fiscais que acompanharam o produto 

entregue pelo autor durante o mês de fevereiro de 2017, no armazém 

requerido. Para tanto, intimem-se as partes para trazerem aos autos tais 

documentos, no prazo de 10 (dez) dias. 7. Designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 17:00 horas, 

oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal das partes e das 

testemunhas arroladas. 7.1 Intimem-se as partes para comparecerem e 

prestarem depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, 

CPC/2015). 7.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no 

artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO. (...0 8. Indefiro o 

pedido de levantamento do valor depositado em Juízo (Ref. 54), pois mais 

prudente que se aguarde o fim da instrução processual. 9. Intimem-se. 10. 

Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62533 Nr: 1607-27.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

contra para apurar a ocorrência de suposto crime.

Denúncia recebida em 07 de novembro de 2013 (fls. 40).

Em audiência o réu anuiu com a proposta de suspensão condicional do 

processo ofertada pelo Ministério Público (fls. 71).

A defesa e o Ministério Público pugnaram pela declaração da extinção da 

punibilidade, eis que, o período de prova transcorreu sem que o benefício 

fosse revogado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que tinha para relatar.

Fundamento e DECIDO.

Como cediço, nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou 

inferior a um ano, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá 

propor a suspensão condicional do processo, desde que o acusado não 

esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, 

presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional 

da pena.

Uma vez aceita a proposta, o curso do processo e do prazo prescricional 

ficam suspensos, bem como o acusado obrigado a observar uma série de 

condições, tais como reparar o dano, proibição de frequentar 

determinados lugares etc.

Acaso o prazo de suspensão do processo expire sem revogação, em 

obediência à orientação do art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95, o Juiz deverá 

declarar a extinção da punibilidade.

Analisando detidamente os autos se denota que o réu cumpriu todas as 

condições impostas, motivo pelo qual o período de prova transcorreu sem 

revogação.

Nesta senda, ante o transcurso do interregno da suspensão condicional 

do processo sem revogação, a medida que se impõe ao caso trazido à 

baila é a declaração da extinção da punibilidade.

Por todo o exposto, com espeque no art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ELIANE VIEIRA PINTO FLORÊNCIO 

em relação aos fatos apurados nestes autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

PRESCINDE da intimação pessoal do réu, na forma da CNGC.

Após o trânsito em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35743 Nr: 1984-37.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DA SILVA SCHMOHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES 

os pedidos formulados pelo autor para CONDENAR a parte requerida à 

obrigação de fazer consistente em plantar mudas de árvores a serem 

apontadas pelo órgão ambiental, na razão de uma muda para cada quatro 

m³ de madeira apreendida, bem como ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral coletivo, para o Fundo 

Municipal do Meio Ambiente.DESCABE condenação ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios sucumbências, na forma do art. 18 da 

Lei n. 7.357/85.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos.P.I.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci
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 Cod. Proc.: 40272 Nr: 1714-42.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos. Cuida-se de ação de guarda entre as partes em epígrafe. No 

decorrer da presente sessão, as partes apresentaram termo de acordo 

escrito. Instado a se manifestar, o parquet emitiu parecer oral favorável à 

homologação do pactuado. Era o que cabia relatar. Decido. Na forma do 

art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial. Dessume-se do dispositivo 

prefalado que o CPC em vigor impôs aos agentes processuais que 

mantivessem os olhares volvidos à autocomposição da lide. Impende 

ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação do 

conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado para 

por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder Judiciário. 

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente. 

Cumpre salientar que o Ministério Público entendeu que os direitos da parte 

incapaz se encontram devidamente amparados, motivo pelo qual pugnou 

pela homologação do acordo. Nesta senda, uma vez que aparente o 

acordo firmado entre as partes encontra guarida na lei, não há óbice à sua 

homologação. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 487, III, b, do CPC. Pagamento de custas e honorários de 

sucumbência na forma acordada pelas partes, contudo, suspendo sua 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, CPC. EXPEÇA-SE termo de guarda. 

Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74327 Nr: 2014-91.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Antonio Penasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BVA S/A, Flagt S/A Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO VALENTIM ALVAREZ 

- OAB:14463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

recolha as custas de distribuição da carta precatória a ser expedida, 

a t r a v é s  d o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/cartaPrecatoria, nos 

termos do artigo 389 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38110 Nr: 1768-42.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Aparecido Carvalho Galhano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de dar ciência a parte requerida da 

decisão de folhas 122/verso.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010163-71.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BRUSTOLOM MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA OAB - PR0060663A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA DECISÃO Processo: 

8010163-71.2015.8.11.0105. REQUERENTE: ADILSON BRUSTOLOM 

MOREIRA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. 

PROCEDA-SE a Serventia com a alteração da classe processual, eis que o 

feito passa a tramitar como cumprimento de sentença. Outrossim, 

INTIME-SE a parte executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-lhe que para o caso de não adimplemento voluntário, o 

débito será acrescido de multa fixada no patamar de dez por cento (art. 

523, § 1º, do CPC). Deixo de arbitrar honorários advocatícios de 

sucumbência em respeito ao art. 54 da Lei n. 9.099/95. Determino que no 

mandado de citação constem, também, a ordem de penhora e a avaliação 

a ser cumprida pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento 

no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem indicados pela parte executada e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Uma vez efetuada 

a penhora, REMETA-SE os autos para o conciliador para que realize a 

audiência a que se refere o art. 53, § 1º, da Lei n. 9.099/95. Acaso as 

partes não se conciliem, a parte executada poderá oferecer embargos, 

escritos ou verbalmente (os quais serão reduzidos a termo), NA PRÓPRIA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, venham os autos conclusos para extinção, nos moldes 

do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. COLNIZA, 23 de novembro de 2018. RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz(a) de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 42/2018/C.A.

O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei Municipal n°. 5.912 de 20 de dezembro de 1991, 

que criou o Município de Cotriguaçu e instituiu o dia 20 de dezembro como 

feriado municipal.

RESOLVE:

Art. 1°- SUSPENDER o expediente do fórum Judicial e Extrajudicial desta 

Comarca, no dia 20 de dezembro de 2018, em comemoração ao 

aniversário da cidade.

Art. 2°- PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram no dia 20 de dezembro de 2018 para o primeiro dia útil 

subsequente.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao 

Ministério Público, à Defensoria Pública e à subseção da OAB.

Cotriguaçu/MT, 29 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66032 Nr: 698-95.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANILSON BRITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Aparecido Mendes 

Andrade - OAB:9.033

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 12/02/2019, às 

13h30min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório do réu (se 

comparecer, pois residente em outra Comarca). Importante consignar que 

alguns policiais indicados como testemunhas pelo Ministério Público podem 

não mais trabalhar na Comarca, de modo que deve ser mantido contato 

com a Cia da PM e/ou Delegacia de Polícia Civil respectiva e verificado o 

local onde estão, sendo expedida a Precatória respectiva. Por fim, à 

SECRETARIA para:1.MANTER contato com a Cia da PM respectiva (ou DP, 

conforme for), verificando onde estão os policiais arrolados, EXPEDINDO 

as Precatórias necessárias;2.ENDEREÇOS ENCONTRADOS em pesquisa 

via INFOJUD e outros (para levar em consideração quando da expedição 

de mandado, devendo haver procura nestes e nos anteriormente 

indicados):a.Camila: RUA das Hortência, 103, Jardim Botânico 2, 

Cotriguaçu;b.MARILZA: Ouro Verde do Norte, ZONA RURAL, 

Cotriguaçu.3.EXPEDIR PRECATÓRIA (Ariquemes: ver endereço na 

Procuração do advogado) para:a.Ciência do acusado acerca da 

audiência, podendo comparecer;b.Interrogatório do acusado (se possível, 

em data após 11/02/2019). 4.Havendo testemunhas residentes fora dos 

limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, 

caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO 

DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da 

expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado;5.INTIMAR as testemunhas, o réu e a 

Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA COMARCA). Ciência ao Ministério Público.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68588 Nr: 596-39.2016.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAYARA CRISTINA DE OLIVEIRA, Cpf: 

05232824198, Rg: MG-1881807, Filiação: Joana Darc de Oliveira e Nelson 

Fernandes Coelho, data de nascimento: 02/02/1991, brasileiro(a), natural 

de Vila Velha-ES, convivente, balconista e atualmente em local incerto e 

não sabido VALDECY FIRMO DA SILVA, Cpf: 34527877100, Rg: 

2.233.956, Filiação: Nely Neves da Silva e Adão Firmo da Silva, data de 

nascimento: 07/01/1961, brasileiro(a), agricultor. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, REVOGAM-SE as medidas protetivas 

determinadas nos autos, JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Ciência ao Ministério Público. Publicar. Intimar o requerido e a 

requerente, ficando desde já determinada a intimação por edital, caso se 

faça necessário. Após o trânsito em julgado, arquivar com as baixas de 

estilo. Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018. Dante Rodrigo Aranha da 

Silva Juiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Cardozo de 

Souza , digitei.

Cotriguaçu, 28 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-87.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. II FUNDAMENTO Inicialmente, com fulcro no art. 

355, I, do CPC, passa-se ao julgamento do mérito. O fato narrado na Inicial 

é a “negativação indevida” da parte-autora feita pela parte-promovida. 

Alegou a parte-autora que entabulou contrato com o Banco Santander, 

originando-se um débito, tendo o respectivo crédito sido transferido para 

as requeridas. Afirmou-se que, mesmo após quitado o débito, o protesto 

não foi “levantado”. Pleiteia o seguinte: i. Cancelamento do protesto objeto 

do processo; ii. Indenização a título de danos morais, isso no valor de 

R$20.000,00. Quanto ao pleito de inversão do ônus da prova, necessário 

algum comentário. Pelo cenário fático apresentado, conclui-se estar diante 

de relação jurídica consumerista, pois presentes os pressupostos dos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor: Art. 2° Consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a 

coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo 

nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é 

qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é 

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. O 

Código de Defesa do Consumidor, partindo do reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor (art. 4°, I do CDC), visa a igualar a 

disparidade causada exatamente por tal vulnerabilidade. A aludida 

disparidade pode levar a consequências intra-processuais. Dentre elas, 

destaca-se a possibilidade (na verdade dever) da inversão do ônus 

probatório quando se depara com uma das seguintes situações indicadas 

no art. 6°, VIII do CDC: Ø Verossimilhança das alegações; Ø 

Reconhecimento da hipossuficiência do consumidor. No presente caso, 

além de se verificar que há plausibilidade no alegado (verossimilhança), a 

hipossuficiência é sublinhada com a análise das posições ocupadas pelos 

envolvidos no processo. Sendo assim, DEFERE-SE a inversão do ônus 

probatório, objetivando restabelecer a igualdade e o equilíbrio, conforme 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A requerida 

AYMORÉ alegou preliminar de inexistência ao direito de assistência 

judiciária gratuita. Tendo em vista o CPC/15 e o narrado na inicial, 

DEFERE-SE a assistência judiciária gratuita, o que, como se sabe, não 

significa salvaguarda de condenação, ao final, em custas e demais 

despesas, especialmente se houver indicativo e comprovação de má-fé, 

bem como não significa o estabelecimento de situação imutável. Apenas 

se conclui que, pelo argumentado, há indicativo do pleiteado (quanto à 

gratuidade). A alegação da requerida sobre o ponto não altera a 

conclusão, pois se presume a hipossuficiência quando parte, a afirmação, 
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de pessoa física. Assim, afasta-se a preliminar. A requerida alegou 

ilegitimidade passiva “ad causam” da AYMORÉ. Ao constar na transação 

como anuente da cessão de crédito, deve-se ter em mente que a 

requerida assumiu, perante o requerente, o papel de co-responsável pelo 

andamento da relação negocial. Assim, pela boa-fé que rege as relações 

negociais como um todo, possível a inclusão no polo passivo. Pelo 

documento juntado quando da Inicial, nota-se que cabia à parte-autora 

(“segundo transigente”) o cancelamento de eventual protesto, conforme 

se nota pelo item 5 do referido documento (acordo). Como se vê também 

por outro documento juntado pela Inicial, houve a emissão de documento 

apontando para a quitação do acordo, com o que cumpriu o avençado a 

parte-requerida ITAPEVA, cabendo à parte-autora, portanto, diligenciar 

visando ao cancelamento do protesto. Ao não fazê-lo, se é que não o fez, 

pois não há documento de fácil compreensão com tal informação, assumiu 

as consequências a parte-autora, especificamente a manutenção do 

protesto. Por isso, não há procedência no quanto alegado na Inicial. 

“carência de ação” (interesse processual), afirmando que não houve a 

prática de ato ilícito pela requerida. Vê-se com facilidade que a discussão 

é meritória, devendo ser enfrentada mais à frente. III DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido feito. Consequentemente, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publicar. Intimar. Transitada 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

as anotações necessárias. Cotriguaçu/MT, 29 de novembro de 2018. 

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32284 Nr: 986-15.2013.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Moraes de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 Ante as razões expostas, julgo procedente a pretensão punitiva estatal 

para condenar o réu Leandro Moraes de França, devidamente qualificado 

em denúncia, como incurso no crime de lesão corporal em violência 

doméstica, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, fixando-lhe a 

pena de 5 meses e 12 dias de reclusão, a ser cumprida inicial em regime 

semi-aberto.9. Disposições finaisDepois do trânsito em julgado, determino: 

a) seja lançado o nome do réu no rol dos culpados (artigos 5º, LVII, CF e 

393, II, CPP); b) seja expedido ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, 

cientificando-o da suspensão dos direitos políticos dos acusados, até o 

cumprimento ou extinção da pena (Súmula 9 do TSE), conforme 

determinação constitucional (artigo 15, III, CF), por ser efeito automático e 

inafastável da presente condenação; c) seja expedido o B.I.E, 

comunicando os órgãos de identificação criminal, na forma da lei; d) seja 

expedida a guia de recolhimento para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade imposta, contendo os dados insertos no artigo 106 da LEP e 

dando-se ciência ao Ministério Público (art. 106, § 1º, LEP); e) seja a guia 

encaminhada à Vara de Execução Criminal – VEC – desta Comarca para 

cumprimento.Havendo trânsito em julgado para a acusação, mesmo 

pendente de recurso da defesa com efeito suspensivo, mas sendo 

vantajoso ao réu, expeça-se a guia de execução provisória (CNGC, artigo 

1.573, p. ú.). Por fim, condeno o réu ao pagamento de custas, taxas e 

despesas processuais.Procedam-se às comunicações e anotações de 

estilo.Oportunamente, arquivem-se. P. R. I. C.Dom Aquino/MT, 28 de 

novembro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito em substituição 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39288 Nr: 1224-63.2015.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIAS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, acerca do cálculo de ref.76, conforme decisão de 

ref.71.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85733 Nr: 2279-61.2018.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON MORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 13.043/2014, DEFIRO, liminarmente, a busca 

e apreensão pleiteada. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se os bens e os documentos do veículo com o autor, na 

pessoa por ele indicada, devendo constar do auto o endereço completo do 

depositário e competindo ao autor.Consigo que, 05 (cinco) dias após 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (art. 3º, §1º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação dada pela Lei 10.931/2004) 

Executada a liminar, cite-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados desde o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos 

encargos decorrentes da inadimplência (STJ, Recurso Especial nº 

1.418.593, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, - MS 2013/0381036-4), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56).Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 

3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar a restituição.Concedo os benefícios do art. 212 e 846 do Novo 

Código de Processo Civil.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Feliz Natal/MT, 28 de Novembro de 2018.JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVAJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49606 Nr: 357-63.2010.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos, etc.

Determino que a Secretaria dê o devido cumprimento a Decisão contida 

nos autos com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73316 Nr: 90-18.2015.811.0093

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON CESAR PIOVEZAN DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71533 Nr: 924-89.2013.811.0093

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Arraias Armazens Gerais Ltda - ME, 

CLAYTON HUDSON CAMARGO, ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13.116 OAB MS, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118663 Nr: 4538-47.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mareni Poloni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon A. Chagas de Lima - 

OAB:OAB/MT 21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...) a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do NCPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, NCPC).Por outro lado, designo audiência 

instrução e julgamento para a data de 06.02.2019, às 

13h30min.Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à 

a u d i ê n c i a  a c a r r e t a r á  a  e x t i n ç ã o  d o  p r o c e s s o  p o r 

abandono.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93217 Nr: 1304-62.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT, ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - 

OAB:15912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A sentença que deferiu a exoneração de alimentos foi lavrada em 

05.09.2016.

Na data de 08.02.2017 foi expedido ofício ao SEGES/MT para que cesse 

os descontos efetuados na conta do autor referentes à pensão alimentícia 

(fls. 29).

 Em 14.02.2017, o requerente peticionou por nova expedição de ofício 

para que a SEGES/MT cesse os descontos.

Diante do lapso de tempo transcorrido, intime-se o autor para informar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se os descontos ainda estão sendo realizados 

e requerer o que de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111518 Nr: 3762-81.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a quantidade das parcelas não foi discriminada em 

sede de agravo de instrumento, autorizo o parcelamento das custas 

iniciais em seis vezes, devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo 

de quinze dias, e as demais, subsequentemente, a cada trinta dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição.

Efetuado o pagamento da primeira parcela, cite-se, conforme decisão de 

fls. 30.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86881 Nr: 303-76.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR JOSENE CEZAR FERRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 
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da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88198 Nr: 1374-16.2014.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR GALVAN, FERNANDO HENRIQUE 

CONTERNO, LECI APARECIDA MARTINS SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA CARVALHEIRO - 

OAB:166982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Dou o feito por saneado.Fixo como pontos controvertidos: (a) 

ocorrência e data do esbulho; (b) existência da posse dos requerentes 

anterior ao suposto esbulho; (c) ocorrência de usucapião.Especifiquem as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, 

demonstrando sua pertinência, sob pena de indeferimento, ou se 

concordam com o julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, 

I, do CPC. Após, conclusos.Retifique-se a capa dos autos, fazendo 

constar a Sra. Leci Aparecida Martins Scheffer como representante do 

requerente Fernando Henrique Conterno.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104998 Nr: 144-31.2017.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MD Mahmud Confecções - ME, MD Mahmud Hussan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICO STEVAN GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Vacario dos 

Santos - OAB:OAB-MT 19404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e em razão dos documentos e argumentos acostados à 

inicial, nos termos do artigo 1º da Lei nº. 12.016/09, CONCEDO A 

SEGURANÇA INVOCADA, tornando definitiva a liminar deferida às fls. 

24/27. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Sem condenação em custas 

processuais. Honorários advocatícios incabíveis na espécie (Súmula 512 

do STF).P.R.I.C. Ciência ao Ministério Público.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89757 Nr: 2167-52.2014.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO STEVAN GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do alongado período de tempo transcorrido desde a data do 

ajuizamento da ação, intime-se o impetrante para informar se possui 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos imediatamente conclusos, por 

tratar-se de processo pertencente à Meta 2.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94963 Nr: 2276-32.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPMS, FAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por D. P. M. S., 

representada por sua genitora Fabiana Aparecida Martins, em face de 

Paulo dos Santos Souza.

A exequente foi intimada, pessoalmente e através de sua causídica, para 

dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

 Todavia, conforme certidão de fls. 29, a exequente quedou-se inerte, de 

modo que a extinção da ação é medida que se impõe.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do CPC:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III – por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Sem condenação em custas processuais.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110322 Nr: 3108-94.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Pedido de Registro de Nascimento Tardio ajuizado por João 

Conceição dos Santos.

Intimado para regularizar a representação processual, às fls. 11 o autor, 

através de seu causídico, requer a desistência da ação.

 Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Sem custas, em razão da gratuidade que agora se defere.

Intime-se.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113497 Nr: 905-28.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Carolina Colla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEA - Instituto de Defesa Agropecuaria do 

Estado de Mato Grosso, Sedraf - Secretaria de Desevolvimento Rural e 

Agricultura Familiar, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria da Silva - OAB:22.373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e em razão dos argumentos e documentos acostados à 

inicial, nos termos do no artigo 1.º da Lei nº. 12.016/09, CONCEDO A 

SEGURANÇA INVOCADA, tornando definitiva a liminar deferida às fls. 

71/73, determinando a abertura do cadastro/inscrição da impetrante junto 

ao INDEA/MT, unidade de Guarantã do Norte, e por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Encaminhe-se cópia desta 

sentença à Autoridade Coatora INDEA/MT, unidade de Guarantã do Norte, 

para imediato cumprimento.Fica desde já consignado que a sentença deve 
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ser cumprida independentemente de trânsito em julgado, pois não se aplica 

ao presente caso o efeito suspensivo.Sem condenação em custas 

processuais. Honorários advocatícios incabíveis na espécie (Súmula 512 

do STF).P.R.I.C.Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27369 Nr: 1578-41.2006.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAC, CAC, RAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91740 Nr: 521-70.2015.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos dos Estado 

de Mato Grosso FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Novo Mundo-MT, 

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E 

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, 

FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - FESSPEMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MARTINS 

HAUSCHILDT - OAB:, LUANA MAGALI SAWITZKI - OAB:21528/O

 Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado pela Federação 

Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT.

Liminar deferida às fls. 43/46.

A impetrante foi intimada, pessoalmente e através de seu causídico, para 

efetuar o pagamento da diligência e dar prosseguimento ao feito sob pena 

de extinção.

Todavia, conforme certidão de fls. 108, a impetrante quedou-se inerte, de 

modo que a extinção da ação é medida que se impõe.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do CPC:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III – por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Posto isso, revogo a liminar concedida às fls. 43/46 e, com fundamento no 

artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

de mérito.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102544 Nr: 3008-76.2016.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jocélia da Silva Cardoso - ME, Jocelia da Silva Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gustavo Zandarim Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT, Fábio Henrique Alves - OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Jocelia da Silva 

Cardoso – ME.

A impetrante foi intimada, pessoalmente e através de seu causídico, para 

efetuar o pagamento da diligência e dar prosseguimento ao feito sob pena 

de extinção, vez que o depósito realizado às fls. 121 foi efetuado em 

envelope.

Todavia, conforme certidão de fls. 159, a impetrante quedou-se inerte, de 

modo que a extinção da ação é medida que se impõe.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do CPC:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III – por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115152 Nr: 2184-49.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE ALIMENTOS PAIVA E SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe de Fiscalização do Posto Fisca 

Cachimbo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em decisão proferida no IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, que versa 

sobre "a legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte 

descumpre uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal 

idônea ou, ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do 

regime cautelar administrativo", determinou-se a suspensão dos 

processos pendentes de julgamento em curso no território do Estado de 

Mato Grosso.

 Diante disso, permaneçam os autos suspensos até o julgamento do IRDR 

ou decisão em contrário.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000525-85.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EUROP ASSISTANCE BRASIL SERVICOS DE ASSISTENCIA S/A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO OAB - SP29120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S CARVALHO - ME (RÉU)

 

Indefiro a petição inicial porquanto o autor está impedido de litigar no 

âmbito do JEC, sendo inviável a materialização e redistribuição dos autos 

ao Juízo da Vara Única. Intime-se e arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010029-30.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BONFANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA TEIXEIRA PASSOS OAB - MT18833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARIM GABRIELA FURTUNATO SANTOS (EXECUTADO)
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Dispensado o relatório. Durante a audiência de conciliação as partes 

chegaram a um acordo com quanto ao objeto da lide. Assim, não havendo 

pendências, sendo lícito e devidamente aceito pelas partes, HOMOLOGO o 

acordo firmado em audiência e, na forma do art. 487, III, alínea “b” do CPC, 

extingo o processo com resolução de mérito. Arquive-se com as baixas 

necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31884 Nr: 912-69.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERI NASSAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isau Agnoletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amon Alexandre Nassar da 

Silva - OAB:OAB/PR 61.910, Raniele Ferreira Santos Barbosa - 

OAB:18.934 / MT, Suzane Ramos Pequeno - OAB:OAB/PR 55.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Trata-se de Ação de Reclamação proposta por Cleri Nassar em desfavor 

de Isau Agnoletto, em fase de cumprimento de sentença.

Conforme fls. 180, o executado efetuou o pagamento do valor referente a 

65% do total da obra realizada pela exequente.

Diante disso, julgo extinta a execução, com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Custas pelo executado, na forma do artigo 55, parágrafo único, inciso II, 

da Lei nº 9.099/95.

P.R.I.C.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59426 Nr: 2102-74.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selvaggia Agapita Conceição, Tatiane Lourenço da 

Conceição Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alessandro Carrega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurelio Paiva - 

OAB:MS/19137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 09.

Guiratinga - MT, 28 de novembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61234 Nr: 2796-43.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento mencionado na certidão de Ref. 14, 

bem como nomeie, no mesmo prazo, depositário nos autos, nos moldes da 

referida certidão.

Guiratinga - MT, 28 de novembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31113 Nr: 957-90.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. A. Pimenta & Cia. Ltda., Hugo Alves Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inácio Camilo Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:17.934/GO, Ricardo Tibério - OAB:12.498-B/MT, Rodrigo Xavier 

Guimarães - OAB:15.338/MT, Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:13617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 17/10/2018, na 

forma da certidão de fls, 255 Decorrido o prazo os autos serão arquivado, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35593 Nr: 111-68.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleveilton Ferreira Ribeiro-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edesio José Segala - 

OAB:11357-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para que, no prazo legal, dê 

prosseguimento ao feito, inclusive, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, conforme art. 

485, II e III, §1º do NCPC.

 Guiratinga - MT, 28 de novembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61021 Nr: 2696-88.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onório de Paula Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 16.

Guiratinga - MT, 28 de novembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61415 Nr: 2882-14.2018.811.0036

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 61415

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 22/01/2019 às 

16h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 28 de novembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61406 Nr: 2873-52.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 61406

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 31/01/2019 às 

15h30min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 28 de novembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61409 Nr: 2876-07.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 61409

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 22/01/2019 às 

14h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 28 de novembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61413 Nr: 2880-44.2018.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdCeS, MCeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 61413

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 22/01/2019 às 

14h30min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 28 de novembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61414 Nr: 2881-29.2018.811.0036

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 61414

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 29/01/2019 às 

13h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 28 de novembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61407 Nr: 2874-37.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 61407

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 21/01/2019 às 
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16h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 28 de novembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61404 Nr: 2871-82.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 61404

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 22/01/2019 às 

13h30min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 28 de novembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61405 Nr: 2872-67.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 61405

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 31/01/2019 às 

14h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 28 de novembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61394 Nr: 2865-75.2018.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O, Daniel Rodrigo de Souza Pinto - Defensor 

Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 61394

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 21/01/2019 às 

14h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 28 de novembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61403 Nr: 2870-97.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 61403

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 21/01/2019 às 

14h30min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 28 de novembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61410 Nr: 2877-89.2018.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 61410

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 21/01/2019 às 

15h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 28 de novembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61411 Nr: 2878-74.2018.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 61411

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 21/01/2019 às 

15h30min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 28 de novembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Portaria

EDITAL DE REABERTURA PARA AS INSCRIÇÕES DO PROCESSO 

SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE 

SERVIÇO SOCIAL E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA 

COMARCA DE ITAÚBA – 2018

EDITAL nº 9/2018/DF

O DOUTOR JEAN PAULO LEÃO RUFINO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE ITAÚBA, no uso de suas atribuições legais, de 

acordo e do Provimento nº 6/2014/CM, de 7.3.2014:

 CONSIDERANDO que o período das inscrições para a realização do teste 

seletivo para Credenciamento de Profissionais da área de serviço social 

da Comarca de Itaúba/MT, foram encerradas na data de 09/11/2018;

 CONSIDERANDO o rompimento da fibra óptica ocorrido na região no dia 

09/11/2018(sexta-feira), o qual impossibilitou a autenticação de 

documentos pelos Cartórios;

 CONSIDERANDO ainda que houve poucos candidatos inscritos;

 R E S O L V E:

1º - REABRIR as inscrições para o teste seletivo para Credenciamento de 

Profissionais da área de serviço social da Comarca de Itaúba/MT, entre o 

período de 12/11/2018 à 23/11/2018, nas dependências do Fórum da 

Comarca de Itaúba/MT;

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu ________ Evandro 

Ludvig, Gestor Geral de 1ª Entrância, o digitei.

 Itaúba/MT, 12 de novembro de 2018.

 JEAN PAULO LEÃO RUFINO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91230 Nr: 2283-89.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, para que, no prazo legal, apresente o endereço completo do 

Requerido possibilitando assim o cumprimento efetivo do Mandado de 

Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90122 Nr: 1614-36.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE GONÇALVES REBUSSI, HERALDO MARCELO 

REBUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, DEBORA PEREIRA 

LUCAS COSTA, LUIZ ROGERIO SILVA, GRACIELA PULL BIF SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XENIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:13.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº: 1614-36.2018.811.0096 (Código: 90122)

Autor: Eunice Gonçalves Rebussi

Requerido: Darcy Maciel Costa, Debora Pereira Lucas Costa, Graciela Pull 

Bif Silva e Luiz Rogerio Silva

Vistos.

 Considerando o teor da certidão de ref. 13, DEVOLVA-SE a presente 

missiva ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83356 Nr: 1017-04.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Processo nº: 1017-04.2017.811.0096 (Código 83356)

Autor: Ministério Público de Mato Grosso

Denunciado: Leandro Dias da Silva

Vistos.

Defiro a cota ministerial retro, de modo que, homologo o pedido de 

desistência da oitiva da vítima Gessica Bianca Rodrigues Martins.

Outrossim, deixo de declarar encerrada a instrução processual, uma vez 

que a testemunha Marcelo Matos Correia não foi ouvida na audiência 

designada para o dia 19/07/2018.

Assim sendo, DÊ-SE vistas dos autos ao representante do Ministério 

Público para que informe se insiste na inquirição da testemunha encimada.

Após, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87447 Nr: 3143-27.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Processo nº: 3143-27.2017.811.0096 (Código 87447)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Clausorene Silva

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que o 

argumento expedido não são suficiente para ilidir a “opinio delicti”, ou seja, 

são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.
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 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 06 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 14H45MIN, 

DETERMINANDO a intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do 

órgão ministerial para comparecimento. Depreque-se o interrogatório do 

acusado, e a oitiva das testemunhas, se necessário, fixando prazo para o 

cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da 

CNGC. Caso seja deprecado todas as inquirições, remetam-se os autos 

conclusos para cancelamento da solenidade.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Itaúba, 26 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77088 Nr: 1148-47.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 Processo nº: 1148-47.2015.811.0096 (Código 77088)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Fabio Junior Guimarães

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que o 

argumento expedido não são suficiente para ilidir a “opinio delicti”, ou seja, 

são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 06 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 14H15MIN, 

DETERMINANDO a intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do 

órgão ministerial para comparecimento. Depreque-se o interrogatório do 

acusado, e a oitiva das testemunhas, se necessário, fixando prazo para o 

cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da 

CNGC. Caso seja deprecado todas as inquirições, remetam-se os autos 

conclusos para cancelamento da solenidade.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Itaúba, 26 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83699 Nr: 1155-68.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Processo nº: 1155-68.2017.811.0096 (Código 83699)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Alex Sandro Alves da Silva

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que o 

argumento expedido não são suficiente para ilidir a “opinio delicti”, ou seja, 

são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 06 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 13H30MIN, 

DETERMINANDO a intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do 

órgão ministerial para comparecimento. Depreque-se o interrogatório do 

acusado, e a oitiva das testemunhas, se necessário, fixando prazo para o 

cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da 

CNGC. Caso seja deprecado todas as inquirições, remetam-se os autos 

conclusos para cancelamento da solenidade.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Itaúba, 26 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88364 Nr: 635-74.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Processo nº: 635-74.2018.811.0096 (Código 88364)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Pedro Vieira de Miranda

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que o 

argumento expedido não são suficiente para ilidir a “opinio delicti”, ou seja, 

são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 06 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 10H30MIN, 

DETERMINANDO a intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do 

órgão ministerial para comparecimento. Depreque-se o interrogatório do 

acusado, e a oitiva das testemunhas, se necessário, fixando prazo para o 

cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da 

CNGC. Caso seja deprecado todas as inquirições, remetam-se os autos 

conclusos para cancelamento da solenidade.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Itaúba, 26 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79689 Nr: 1125-67.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLENE ABREU S. STEVANATO-ME, 

WANDERLENE ABREU SOUZA STEVANATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Execução Fiscal nº 1125-67.2016.811.0096 (Código 79689)

Exequente: Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador Geral do 

Estado

 Executado: Wanderlene Abre S. Stevanato-ME e Wanderlene Abreu 

Souza Stevanato

 Vistos.

Intime-se derradeiramente a parte autora para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80371 Nr: 1470-33.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDINO PEDRO GOTTARDO, OSVALDO 

PEDRO GOTTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal nº 1470-33.2016.811.0096 (Código 80371)

Exequente: Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador Geral do 

Estado

 Executado: Osvaldino Pedro Gottardo

 Vistos.

Intime-se derradeiramente a parte autora para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76227 Nr: 810-73.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITON DE OLIVEIRA BORGES, FERNANDO 

HENRIQUE MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOGIVAL BARBOSA DA 

SILVA - OAB:10535

 Processo nº 810-73.2015.811.0096 (Código 76227)

Vistos.

Defiro a cota ministerial de ref. 27.

Autorizo a pesquisa de endereço do réu Fernando Henrique Matins da 

Silva, mediante consulta aos órgãos conveniados ao TJMT, bem como, 

sejam oficiadas as empresas de telefonia móvel e Energisa.

Se positiva a localização de endereço, proceda-se a citação 

imediatamente.

 Restando infrutífera, vistas ao Ministério Público para manifestação no 

prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46515 Nr: 2404-04.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julcelino Velasco Ribeiro, Joisley Rodrigues 

Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação de ref. 46, cancelo o leilão ora designado 

neste feito, e determino a intimação do exequente para se manifestar e 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Ciência as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39089 Nr: 1115-70.2015.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waltair de Souza, José Tarcisio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O credor comparece aos autos e requer a adjudicação do bem imóvel 

constritado, sob a matrícula nº 3.057, do CRI da Comarca de Itiquira/MT, 

cujo valor da avaliação atualizada perfaz o importe de R$ 1.743.779,37 

(um milhão, setecentos e quarenta e três mil, setecentos e setenta e nove 

reais e trinta e sete centavos) ref. 64.

O art. 825, do CPC prevê, como primeira forma de expropriação, a 

adjudicação, que nada mais é do que o recebimento do bem penhorado 

pelo exequente, descontando-se o valor da execução do valor da coisa. 

Trata-se de forma de pagamento da dívida executada, pelo qual há 

transferência direta de patrimônio do devedor para o credor. A 

responsabilidade patrimonial é linear, possibilitando-se o credor a tomar 

parte do patrimônio do devedor por conta da dívida não paga.

 Ocorrendo a adjudicação, com a entrega do bem penhorado para o 

credor simplifica a execução, além de permitir-lhe ficar com o bem em 

troca da dívida ou aliená-la fora do processo. Como pressuposto, o 

exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, pode requerer 

lhe sejam adjudicados os bens penhorados (art. 876, do CPC).

 Intimado para manifestar sobre a atualização do valor do débito e da 

avaliação, o devedor concordou com os valores apresentados (ref. 65).

Dessa forma, nos termos do artigo 876, do CPC, defiro a adjudicação do 

bem imóvel constritado ao credor, pelo valor da avaliação atualizada (ref. 

64).

Expeça carta de adjudicação, obedecendo ao comando do artigo 877, do 

CPC.

Formalizados os atos, intime o credor para juntar o demonstrativo de 

débito atualizado, abatendo-se o valor da adjudicação, bem como para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58277 Nr: 1722-78.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Aparecido Franco, Antonio Dourival 

Lobo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Defiro o petitório de ref. 66, para tanto, por se tratar de réu preso, 

redesigno a audiência para o dia 07 de janeiro de 2019, às 15h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57312 Nr: 1250-77.2018.811.0027
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Souza Liberato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Defiro o petitório de ref. 76, para tanto, por se tratar de réu preso, 

redesigno a audiência para o dia 07 de janeiro de 2019, às 13h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46517 Nr: 2406-71.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Velasco Ribeiro, Julcelino Velasco 

Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes, Joisley Rodrigues Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 Considerada a relevância da pequena propriedade rural trabalhada pela 

entidade familiar, a propiciar a sua subsistência, bem como promover o 

almejado atendimento à função socioeconômica, afigurou-se indispensável 

conferir-lhe ampla proteção. [...] 3. O fundamento que orienta a 

impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele 

que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam 

corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a 

vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir 

o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, 

também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, 

o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor 

agrícola, obtém seu sustento. 3.1 As normas constitucional e infralegal já 

citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição 

judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja 

qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a 

propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim, para o 

reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não 

se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o 

bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali 

desenvolverá a atividade agrícola. 3.2 O tratamento legal dispensado à 

impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente 

controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à 

impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4º, § 2º, da Lei n. 

9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a 

salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando 

de pequena propriedade rural, a área a ela referente. Posto isso, cancelo 

o leilão ora designado neste feito, e determino a intimação do exequente 

para se manifestar e requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59647 Nr: 2361-96.2018.811.0027

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Feliciano Moreira - 

OAB:6833

 Ante o Exposto, com fulcro nos artigos 312 e 316, ambos do Código de 

Processo Penal, DEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa e em consonância com Ministério Público do réu 

LUCIO NUNES DUARTE, devendo ser posto em liberdade se por outro 

motivo não estiver preso, impondo-lhe as seguintes condições:I - Não se 

ausentar da Comarca em que reside por mais de 15 (quinze) dias sem 

autorização do Juízo; II - Não frequentar, bares, casas de jogos, boates, 

locais congêneres; III - Comunicar o Juízo qualquer mudança de endereço 

ou de local de trabalho; IV – Comparecimento mensal nesta comarca para 

informar e justificar as suas atividades;V - Comparecer a todos os atos 

processuais, tudo sob pena de ser revogado o benefício ora concedido, 

com a expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.Determino a 

intimação do réu para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos 

comprovante de endereço.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.Ciência ao 

Ministério Público e à defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

URGÊNCIA.Às providências.Itiquira-MT, 26 de novembro de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50986 Nr: 2127-51.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabras S/A Indústrias Químicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Giongo, Carmen Lucia Oliveira Giongo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELICIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:246281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210-A/MT

 Considerando que a missiva precatória em epígrafe encontra-se 

paralisada neste juízo, impulsiono os autos a fim de intimar as partes para 

que informem a este juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

possibilidade de cumprimento do ato deprecado, sob pena de devolução 

da missiva independente de cumprimento no estado em que se encontra, 

conforme dispõe a CNGC Judicial.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 059/2018

A Dr.ª Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito/Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Jauru, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 1420/2018-PRES, que estabelece o 

horário de expediente do Tribunal de Justiça e das Comarcas do Estado de 

Mato Grosso, no período de 20/12/2018 a 06/01/2019.

 RESOLVE:

Art. 1º - ESTABELECER a escala de plantão dos servidores da Comarca 

de Jauru/MT durante o recesso forense, para atendimento às medidas 

urgentes:

Dias Servidores Oficial de Justiça

20 a 22/12/2018 Mônica Maria R. Polizzeli Azevedo Daniel Gomes de 

Moura Junior

23 e 24/12/2018 Andreia Cristina dos Santos Gomes Daniel Gomes de 

Moura Junior

25 e 26/12/2018 Cremilda da Silva Lopes Daniel Gomes de Moura Junior

27 e 28/12/2018 Irene Maria de Almeida Daniel Gomes de Moura Junior

29 a 31/12/2018 Irene Maria de Almeida João Nilson de C. Gaspar

01 e 02/01/2019 Leonardo Lopes da Silva João Nilson de C. Gaspar

03 a 06/01/2019 Thiago Silvestre Perrut João Nilson de C. Gaspar

Art. 2º - Deverá ser disponibilizado aos servidores plantonistas todo o 

material de expediente necessário ao plantão, e os objetos apreendidos 

nesse período ficarão com os servidores plantonistas do recesso até o 

dia 07/01/2019, quando serão entregues à Central de Administração.

Art. 3º - Será responsabilidade do servidor plantonista, encaminhar os 

autos distribuídos através do sistema de distribuição rápida do Sistema 

Apolo ao Cartório Distribuidor após o recesso, para as providências 

devidas.

Art. 4º - O horário de expediente durante o recesso forense será das 13h 

às 18h.

Art. 5º - As Gestoras da Central de Administração deverão atuar em 

regime de plantão durante o recesso em duas escalas que se dividirão 

entre os dias 20 a 28 de dezembro de 2018 e de 29 de dezembro de 2018 

a 06 de janeiro de 2019.

Art. 6º - ESTABELECER o horário de expediente do Fórum da Comarca de 

Jauru, excepcionalmente, no dia 19 de Dezembro de 2018, das 7h às 14h.

Publique-se. Remeta-se cópia à Diretoria-Geral, à Corregedoria Geral da 
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Justiça, à Promotoria de Justiça e às autoridades policiais, dando-se 

ciência aos serventuários, afixando-se no mural do Fórum.

Jauru – MT, 29 de novembro de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49761 Nr: 1885-95.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Lemos de Souza, Adelia Naomi Izawa Lemos de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARUNAN PINHEIRO LIMA - 

OAB:17476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que em sua última 

manifestação (fls. 62/65), o Parquet informou que se reuniu com a parte 

interessada e seu advogado na sede da Promotoria de Justiça, ocasião 

em que foram prestados os devidos esclarecimentos sobre o pedido e 

causa de pedir.

 Na mesma oportunidade, o lídimo Promotor de Justiça declarou que os 

interessados confidenciou que no passado foi ajuizada ação judicial 

semelhante à esta, no entanto, foi julgada improcedente.

Em uma breve consulta ao sistema informatizado Apolo, constou-se que 

em 26/05/2010, foi distribuída na Diretoria do Foro, pedido de providências 

- Assentamento do Registro de Casamento -, processo nº 

450-67.2010.811.0047, código 13446, com a mesma identidade de partes.

 Assim, em atendimento à quota ministerial, DETERMINO que a Secretaria 

translade cópia integral do processo suso mencionado para o presente 

feito, a fim de verificar se a presente demanda é idêntica àquela, ou seja, 

se há as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Após, em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), 

determino a intimação da parte autora para que se manifeste sobre a 

possível ocorrência de coisa julgada.

Na sequência, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 28 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33056 Nr: 373-19.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Ramos Justino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção às disposições preconizadas no Oficio Circular nº 

336/2018-CSC-CGJ, promovo as diligências necessárias, no sentido de 

agilizar o andamento processual, a fim de efetivamente entregar às partes 

a prestação jurisdicional.

O presente feito encontra-se devidamente sentenciado, aguardando 

somente o cumprimento das providências constantes no julgado.

Assim, DETERMINO o cumprimento de todos os termos da sentença 

proferida nos autos, ressaltando ao Gestor Judiciário, bem como ao Oficial 

de Justiça responsável pelo cumprimento das diligências, que o presente 

feito tem prioridade de tramitação, de modo que, os prazos de 

movimentação processual do art. 548, da CNGC, e os mandados judiciais 

deverão ser rigorosamente cumpridos em regime de urgência, nos termos 

do parágrafo único, do art. 548, da CNGC.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de novembro de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38208 Nr: 2161-60.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE MARISA MARSAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, GILSON KRAYCZY - OAB:22754-O, MARLA 

DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39357 Nr: 2703-78.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO JEM LTDA - MODELO, 

GILSON PEREIRA DE SOUZA, VALDIRENE GONÇALVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de Citação.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon
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 Cod. Proc.: 64574 Nr: 2409-65.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCW, SWdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2409-65.2016.811.0111 (Código 64574)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Suelyn Wust dos Santos

Executado: Antônio Silva dos Santos

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por SUELYN WUST 

DOS SANTOS, menor representada por sua genitora SIMONE CUNHA 

WUST, em face de ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS, ambos qualificados 

nos autos.

A parte requerente foi intimada pessoalmente (ref.29), ficando ciente 

quanto ao conteúdo do despacho de ref.24, quanto à possibilidade do 

processo ser extinto sem resolução do mérito em caso de inércia. Não 

obstante, deixou decorrer "in albis" o prazo para manifestação.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Isso não impede, contudo, que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais, cuja 

exigibilidade restará suspensa em razão da concessão da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53456 Nr: 1559-16.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do reeducando 

LEONARDO DE ARAÚJO, devidamente qualificado nos autos, pela 

ocorrência da prescrição da pretensão executória, com relação ao delito a 

ele imputado, nos termos do artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, V, c/c o 

artigo 110, §1°, art. 112, inciso I, todos do Código Penal.Após o trânsito em 

julgado, devidamente certificado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.Proceda-se o recolhimento do mandado de prisão expedido 

em desfavor do reeducando, ou se for o caso, expeça-se contramandado 

de prisão em favor de Leonardo de Araújo.Ciência ao Ministério 

Público.Matupá/MT, 22 de novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69310 Nr: 2370-34.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGUES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496

 Código nº 69310.

Processo nº 2370-34.2017.811.0111.

Vistos.

Cuida-se de Executivo de Pena do reeducando PAULO RODRIGUES DA 

CRUZ, devidamente qualificado nos autos.

Consta nos autos que o reeducando faleceu no dia 19.03.2014, consoante 

certidão de óbito (Ref.35).

O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do reeducando, 

nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

 É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Compulsando os autos verifico a ocorrência da morte do reeducando, 

devendo assim, ser declarada extinta sua punibilidade, nos termos do 

artigo 107, I, Código Penal.

Dessa forma, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando PAULO 

RODRIGUES DA CRUZ, já qualificado nos autos, em razão de seu óbito.

Proceda-se o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor 

do reeducando, ou se for o caso, expeça-se contramandado de prisão em 

favor de Paulo Rodrigues da Cruz.

Sem custas. Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se as 

comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 28 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79469 Nr: 3708-09.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA MATOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RAMOS MAGALHÃES - 

OAB:23892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3708-09.2018.811.0111.

Código Apolo 79469.

Vistos.

1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

3 –OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos.

 4 - CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial, bem 

como empós apresentação de contestação INTIME-SE a parte autora, para 

no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.

5– Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos 

CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e julgamento.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 28 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 536-98.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

declaro por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado MOACIR 

DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, bem como todos os efeitos dela 

decorrentes.Ante o teor do pedido de Ref. 66 e, considerando a natureza 

da complexidade dos atos praticados pelo Defensor Dativo 

(acompanhamento em audiência e pedido de extinção), retifico os 

honorários advocatícios anteriormente fixados, para 05 URH, pois se 
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encontram razoáveis e em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil.Dessa forma, EXPEÇA-SE certidão de créditos em 

favor do Defensor Dativo, qual seja Dr. Cezar Calinoski Júnior– OAB 

18658, com o valor total e corrigido dos honorários que lhes são devidos 

(05 URH), para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Transitando em 

julgado a presente sentença, procedam-se às baixas, comunicações e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 28 de novembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52275 Nr: 424-66.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Reis, IVONE FLORENTINA REIS, DLRDN, RCRGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:MT0010133O, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A, MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 Processo nº 424-66.2013.811.0111 (Código 52275)

Classe – Assunto: Cobrança

Requerente: Dhara Letícia Reis do Nascimento e Outros

Requerido: Companhia de Seguros Aliança do Brasil

Vistos.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos da Segunda Instância.

Inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos imediatamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 28 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28371 Nr: 621-31.2007.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, razão pela qual DECLARO extinta a punibilidade do agente 

ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, nos termos do 

art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código 

Penal.EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor da Defensor Dativo, qual 

seja Dr. Arlon de Souza Porto, com o valor total e corrigido dos honorários 

que lhes são devidos (05 URH), para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Matupá/MT, 

26 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54017 Nr: 318-70.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIR LUCAS DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V e artigo 115, 

ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUIR LUCAS 

DA SILVA CARVALHO, já qualificado nos autos, em virtude do 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em 

perspectiva, com relação ao crime que lhe foi imputado neste processo 

(art. 155, § 4, inciso I e IV, do Código Penal).Transitando em julgado esta 

sentença, proceda-se às baixas, comunicações e anotações 

necessárias, arquivando-se os autos. Expeça-se certidão de honorários 

advocatícios em favor do advogado nomeado (fl. 158).Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 27 de setembro de 

2018.Suelen BarizonJuíza Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-18.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA APARECIDA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 1000266-18.2018.8.11.0111. 

REQUERENTE: NEUZA APARECIDA DE CASTRO REQUERIDO: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos. Recebo a inicial. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil “a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Sendo assim, para a concessão da antecipação de tutela, indispensável 

se faz à parte requerente, trazer aos autos a prova inequívoca, a fim de 

convencer o Juízo da verossimilhança da alegação, bem como o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou que fique 

caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório do requerido. Após analisar a inicial e os documentos que a 

acompanharam, entendo presentes a verossimilhança da alegação e o 

perigo da demora, razão pela qual DEFIRO a tutela antecipada pedida. No 

caso em apreço, a pertinência material está calcada na relação de 

consumo existente entre as partes, conforme denotam os documentos 

inclusos, bem como diante do débito discutido nos autos. Pois bem, 

verifico dos autos, pelo que tudo indica, numa cognição sumária, a 

requerente não deixou débito em aberto com a parte reclamada. Vale 

registrar, que conforme comprovante de fl. 20 houve a quitação da 

parcela com vencimento no mês 03/2018, o que demonstra, em tese, não 

haver débito entre as partes em relação a referido mês. Insta consignar, o 

perigo da infrutuosidade, consoante a lição do professor Alexandre 

Freitas Câmara (in Lições de Direito Processo Civil, Vol. III, editora Lúmen 

Júris, 2000), é compreendida nas seguintes palavras: “toda vez que 

houver fundado receio de que a efetividade de um processo venha a 

sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo 

necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele 

buscada, estará presente o requisito do “periculum in mora, exigido para a 

concessão da tutela jurisdicional cautelar”. Sendo assim, entendo que é 

inafastável a conclusão de que a perpetuação da situação visualizada 

conduzirá a danos, senão irreparáveis, de difícil reparação, já que 

inviabiliza diversas atividades diante da negativação do nome do 

reclamante. Vale registrar, ainda, que o “periculum in mora” também está 

evidenciado, já que a restrição de crédito importa mazelas imediatas não 

só para o cotidiano negocial, mas também para a própria moral da parte 

afetada. Ademais, a medida é plenamente reversível, caso seja 

constatado ao final, o contrário do que “a priori” se colhe dos documentos 

que acompanham a petição inicial. Portanto, ao verificar a inicial e os 

documentos que a acompanharam, o deferimento da tutela pretendida pela 

autora é a medida adequada. Diante da palpável hipossuficiência técnica 

da parte reclamante, INVERTO o ônus da prova, na forma do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela 

antecipada para a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao 

crédito em relação ao débito em discussão nos vertentes autos, razão 

pela qual se OFICIEM ao SERASA e ao SCPC para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover a exclusão do nome do autor, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). No mais, determino a designação 

de audiência de conciliação em data a ser definida em conformidade com a 

pauta da Secretaria deste Juizado. Cite-se a parte requerida e intime-se a 
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parte autora, para comparecerem a audiência de tentativa de conciliação 

em data a ser designada conforme a pauta da conciliadora. Cumpra-se, 

servindo a presente como mandado, ofício e carta precatória no que 

couber. Suelen Barizon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-75.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON FEITOSA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY STYLE - SONI BRASIL S.A (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 1000204-75.2018.8.11.0111. 

REQUERENTE: EDILSON FEITOSA COSTA REQUERIDO: ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, SONY STYLE - SONI BRASIL S.A 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Pois bem. Ante o teor do termo de audiência de conciliação, 

considerando que as partes compuseram-se amigavelmente, HOMOLOGO 

o acordo e, JULGO extinto o processo com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No mais, 

verifico que a parte requerida comprovou o pagamento do acordo 

efetuado. Pois bem. Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se. Suelen Barizon Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74641 Nr: 2798-31.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lojão Popular, Benedito Afonso do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI 

CUSTODIO SANCHES BERGAM - OAB:25027/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela de 

urgência em caráter liminar.

A ação tem por objetivo, liminarmente a suspensão do protesto 

extrajudicial realizado pela requerida, haja vista que nos créditos 

tributários que originaram a CDA incidem a decadência. No mérito, a 

nulidade da cobrança inscrita na CDA.

 É o relatório. Decido.

 Certifique-se quanto ao pagamento da primeira parcela das custas 

judiciais. Certificado o pagamento, cumpram-se as determinações abaixo.

 Caso não tenha sido pagas as custas, conclusos.

 I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos descritos no art. 

319 do CPC.

 II – DO PEDIDO LIMINAR

Postergo a análise do pedido liminar para após manifestação da Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do art. 1º, §4º, da Lei 8.437/1992.

III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista que o Estado 

não comparece nas audiências, conforme ofício encaminhado a todos os 

juízes do Estado.

 Cite-se o requerido para apresentar contestação em até 30 (trinta) dias.

Após a apresentação da contestação, havendo preliminares intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias, em 

não havendo voltem-me conclusos para deliberações.

Certifique-se quanto ao pagamento das demais parcelas das custas.

 Intime-se o autor para ciência da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 75639 Nr: 3261-70.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONCEDO a MEDIDA LIMINAR pleiteada, determinando a imediata exclusão 

do nome da parte autora, Manoel Moreira da Silva, inscrito no CPF nº. 

305.173.896-49, do SPC e SERASA, referente a fatura mar/2018, no valor 

de R$ 2.045,83 (dois mil e quarenta e cinco reais e oitenta e três 

centavos), da UC n. 6/2139497-8, sob pena de multa fixada no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitando-a em R$ 10.000,00 (dez mil) reais, a 

partir do descumprimento da mesma, sendo esta revertida em favor da 

parte autora, consoante artigo 497 e seguintes do CPC.Outrossim, 

determino ao requerido a prestação de não fazer, ou seja, não realizar o 

corte de energia elétrica da unidade consumidora 6/2139497-8, no que diz 

respeito a fatura mar/2018, no valor de R$ R$ 2.045,83 (dois mil e 

quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos).Destaco que havendo 

comprovação no final da demanda de que a parte autora agiu com má-fé, 

será condenada em multa, nos termos do artigo 81 do CPC.IV – DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOEm consonância com o artigo 334 do Código 

de Processo Civil, designe-se audiência de conciliação em conformidade 

com a pauta do conciliador desta comarca. Caso o requerido não tenha 

interesse na autocomposição, deverá manifestar em até 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência, conforme dispõe o art. 334, 

§5º, do CPC. Não havendo conciliação a parte requerida deverá 

apresentar contestação em até 15 (quinze) dias após a realização 

desta.Após a apresentação da contestação, havendo preliminares 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) 

dias, em não havendo voltem-me conclusos para deliberações.V – 

ASPECTOS FINAISConforme exposto, determino:a)A citação dos 

requeridos;b)A intimação do requerido para o cumprimento da medida 

liminar deferida e a intimação das partes para comparecerem em audiência 

de conciliação designada acima.A presente decisão vale como mandado 

de para citação.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 17252 Nr: 1951-78.2008.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidiane Mamedes da Silva - ME, João Martins 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133, 

Vinícius Pereira Müller - OAB:MT0018308O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de cumprimento de sentença.

 Por meio da decisão de fl. 157 foi deferido o bloqueio de valores via 

sistema Bacenjud, bem como a inserção de restrição via sistema Renajud.

 A diligência via sistema Bacenjud restou negativa (fl.156). Já a diligência 

realizada por meio do sistema Renajud restou positiva (fl. 159).

A parte exequente foi intimada para efetuar o pagamento das custas para 

expedição da carta precatória, no entanto, permaneceu inerte (fl. 166).
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É relato do necessário. Decido.

 Considerando a matéria aqui tratada ser de interesse 

patrimonial/disponível e, diante da inércia da parte exequente em dar 

prosseguimento ao cumprimento de sentença, outro caminho não há, 

senão a extinção do processo por abandono da causa.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.

Levante-se as penhoras realizadas nestes autos.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e taxa judiciária.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 67947 Nr: 3209-11.2017.811.0030

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdAS, JdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 Vistos etc.

 Defiro o prazo de 05 dias para juntada de susbstabelecimento pela 

defesa.

 Fica a defesa intimada para apresentar defesa prévia no prazo de 3 

(três) dias.

 Determino a elaboração de estudo social na residência dos menores, pela 

equipe multidisciplinar do juízo.

Designo audiência em continuação para a data de 22/01/2019 às 

16h20min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48865 Nr: 554-37.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevina Anela de Almeida, Osmar Albuquerque dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que as partes sejam intimadas para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem acerca do cálculo acostado na Ref. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48853 Nr: 544-90.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucélia da Silva, Juscilene Ferreira Lemes, Jucelma 

Aparecida Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que as partes sejam intimadas para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem acerca do cálculo acostado na Ref. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48850 Nr: 542-23.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que as partes sejam intimadas para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem acerca do cálculo acostado na Ref. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48840 Nr: 534-46.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Aparecida Baravieira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que as partes sejam intimadas para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem acerca do cálculo acostado na Ref. 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48839 Nr: 533-61.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliza Antonia de Almeida Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que as partes sejam intimadas para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem acerca do cálculo acostado na Ref. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48838 Nr: 532-76.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Garcia Aguado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que as partes sejam intimadas para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem acerca do cálculo acostado na Ref. 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48835 Nr: 529-24.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Maria Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que as partes sejam intimadas para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem acerca do cálculo acostado na Ref. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48832 Nr: 527-54.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joversina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que as partes sejam intimadas para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem acerca do cálculo acostado na Ref. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48513 Nr: 381-13.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alicia Soares Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que as partes sejam intimadas para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem acerca do cálculo acostado na Ref. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48510 Nr: 378-58.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucélia Aparecida de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que as partes sejam intimadas para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem acerca do cálculo acostado na Ref. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48183 Nr: 238-24.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Caroline Duarte dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que as partes sejam intimadas para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem acerca do cálculo acostado na Ref. 62.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 79017 Nr: 1832-79.2018.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGdSM, Fabiola Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79017 - Autos n. 1832-79.2018.811.0091

 DECISÃO

Vistos, etc.

Como se vê, dos documentos e de tudo mais alegado em sede exordial, o 

requerente, menor impúbere, representado por sua genitora, reside na 

cidade/comarca de Apiacás/MT, inexistindo qualquer razão jurídica para 

que este feito tramite no Foro da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar a lide e, 

em consequência, ordeno a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de 

Apiacás/MT, a fim de facilitar o acompanhamento do caso, fazendo 

constar nossas homenagens.

Após, baixas e comunicações necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77317 Nr: 1081-92.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmarina Gonçalves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77317 – Autos n° 1081-92.2018.811.0091.

 Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da alegada incapacidade do requerente, não havendo por 

isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de 

dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Retifique a Secretaria o valor da causa na capa dos autos e sistema 

Apolo.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 9 de novembro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70557 Nr: 885-93.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A
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 Código 70557 - Autos n. 885-93.2016.811.0091.

 Decisão

Vistos, etc.

Em consulta ao Sistema Apolo verifico que o advogado do autor retirou os 

autos em carga em 16/05/2018 às 13h19min e efetuou a devolução 

apenas em 04/06/2018.

Uma vez que os autos são físicos, a conduta do advogado do autor em 

permanecer com os autos em carga durante a maior parte do prazo 

comum viola a boa-fé processual, sendo passível, em certos casos, de 

aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 5º e 77, 

do Código de Processo Civil), o que fica desde já advertido.

Com efeito, entendo que o prazo deve ser restituído ao requerido para que 

exerça seu direito de defesa de forma ampla. Dessa forma, restituo ao 

requerido o prazo recursal, passando a contar da data desta decisão.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78925 Nr: 1797-22.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Rodrigues Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78925 – Autos n° 1797-22.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 9 de novembro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77126 Nr: 976-18.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCCM, ERM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Ribeiro Filho - OAB:MT 

19.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77126 - Autos n. 976-18.2018.811. 0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público às fls. 19.

Desta forma intimem-se os autores para informarem quem arcará com os 

alimentos em favor dos filhos menores, bem como a proporção do 

pagamento das despesas extraordinárias para cada requerente, no prazo 

de 15 dias.

Com as informações, vista ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 12 de novembro de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75261 Nr: 1918-84.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Harumi da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:MT 12.411-A, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75261 – Autos nº 1918-84.2017.811.0091

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em desfavor de LAURA HARUMI DA 

SILVA ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 06/18.

À fl. 36 o autor peticionou requerendo a extinção do feito sem resolução 

de mérito em razão da desistência da ação.

É a síntese.

Fundamento e decido.

Uma vez que o autor desistiu da ação a extinção do processo é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, sem maiores delongas, 

HOMOLOGO a desistência da ação e, por consequência JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil.

Levantem-se as restrições eventualmente determinadas nestes autos.

Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento do presente feito, 

com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no 

cartório distribuidor.

Custas remanescentes, havendo, pelo autor.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 21 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60795 Nr: 628-10.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:OAB/MS 

8.506 A

 Código 60795 - Autos n. 628-10.2012.811.0091. DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora é analfabeta e 

outorgou procuração ao causídico por instrumento particular, mediante 

aposição de sua impressão digital no mandato. Nestas circunstâncias, 

sabe-se que o analfabeto é plenamente capaz para a vida civil, contudo 

para a prática de determinados atos ele está sujeito a obedecer a certas 

formalidades. Isso significa que para que um documento firmado por uma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 496 de 545



pessoa analfabeta tenha validade é necessário que tenha sido firmado por 

meio de instrumento público, o que implica na presença obrigatória da 

parte perante o tabelião de cartório devidamente registrado. Washington 

de Barros Monteiro assim comenta o art. 135, do CCB/1916, atual 221 do 

NCC: Neste sentido, sabe-se que a representação processual constitui o 

meio legal para que alguém possa agir, judicialmente, em nome alheio, 

erigindo a regularidade de representação da parte como pressuposto 

processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Assim, para a parte postular em juízo e ter seu pedido analisado 

em sede meritória, deve ser validamente representada por advogado 

regularmente constituído, sendo que tal defeito acarreta a nulidade do 

processo, a teor da regra expressa no artigo 76 do CPC. Humberto 

Theodoro Júnior?[1]? esclarece que: Neste sentido é o posicionamento do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJ/MT: Dessa forma, converto o 

julgamento em diligência e determino que o demandado promova a 

regularização processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 22 de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79144 Nr: 1898-59.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:OAB/MT 10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79144 – Autos n. 1898-59.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33112 Nr: 483-61.2006.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Valmir Wingembach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurrondes Francisco Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A

 Código 33112 – Autos nº 483-61.2006.811.0091

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de ação de indenização em fase de cumprimento de sentença 

movida por José Valmir Wingembach em face de Aurrondes Francisco 

Machado.

Às fls. 154/155 foram penhorados 63 semoventes do executado.

À fl. 161 foi pleiteada a adjudicação do bem pelo exequente.

À fl. 162 deferiu-se a adjudicação dos bens.

Devidamente intimado, o executado não opôs embargos à adjudicação.

À fl. 168 expediu-se carta de adjudicação.

Intimado o exequente para requerer o que de direito, este manteve-se 

inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924.  Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, já que com a adjudicação do 

bem houve a total satisfação do débito.

Ademais, cumpre ressaltar, que o exequente permaneceu silente, quando 

intimado para dar prosseguimento no feito, de modo que entendo que 

houve a quitação do débito.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Custas e honorários pelo réu, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde, 23 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73381 Nr: 872-60.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau Veículos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Fabiana Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73381 – Autos n°: 872-60.2017.811.0091

Vistos etc.

Nos termos do art. 485, § 1º do CPC, intime-se a autora pessoalmente, 

para no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento no feito, sob pena 

de extinção sem julgamento do mérito.

Decorrido o prazo sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78939 Nr: 1801-59.2018.811.0091

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:OAB/MT 25392-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78939 - Autos n. 1801-59.2018.811.0091.

Despacho

Vistos etc.
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Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do inciso II, do art. 189, 

do Código de Processo Civil.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319, 320 e 748 do 

Código de Processo Civil.

Defiro o pedido o pedido de justiça gratuita. Anote-se.

Nos termos do art. 87 da Lei n. 13.146/15), antes de analisar o pedido de 

tutela de urgência, diga o Ministério Público quanto a concessão da tutela 

de urgência pretendida.

 Após, conclusos.

 Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70290 Nr: 710-02.2016.811.0091

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Prestes, Jeferson de Moura Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Silva Miranda, Amadeu Kuss, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DE REZENDE 

DAVID - OAB:OAB/MT 6.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70290 - Autos n. 710-02.2016.811.0091

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que apresente a contrafé, necessária para a 

efetivação da citação, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de novembro de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79183 Nr: 1922-87.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maila Aleide Boing Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:OAB/MT 25392-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79183 - Autos n. 1922-87.2018.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Com fundamento no art. 98, § 6º do Código de Processo Civil c/c art. 468, 

§§6º, 7º e 8º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, defiro o parcelamento das custas 

iniciais, a serem divididas em 03 (três) parcelas mensais.

Conforme orientação do Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, 

encaminhe-se cópia desta decisão por e-mail dca@tjmt.jus.br para o 

Departamento de Controle e Arrecadação, para registro da informação.

Após, a parte deverá providenciar a emissão das guias via internet.

Com o recolhimento da 1ª parcela das custas processuais, voltem os 

autos conclusos para análise da petição inicial.

Saliento que o não pagamento das parcelas acarretará na extinção do 

processo sem resolução de mérito e no prosseguimento da execução.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78559 Nr: 1652-63.2018.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISBOA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edina Paula Bispo - 

OAB:24843/O, Joel Quintella - OAB:9563, Sandra Corrêa Melo - 

OAB:OAB/MT 19.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78559 - Autos n. 1652-63.2018.811. 0091

 Despacho

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o autor não juntou o cheque original 

aos autos.

Desta forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial, acostando aos autos a cártula original, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo acima assinalado, sem o devido cumprimento, 

certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79212 Nr: 1933-19.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Gonzaga Cordeiro Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79212 - Autos n. 1933-19.2018.811.0091 Despacho Vistos, etc. 

Conforme se observa do pedido inicial, a requerente, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. De 

acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, considera-se 

necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios. Por outro lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição da República dispõe que: LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do Código de Processo Civil, o 

qual trata da assistência judiciária aos necessitados, deve ser 

interpretado tendo por base a Constituição da República, razão pela qual a 

parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. Deve ainda ser 

analisado no caso concreto em que não há qualquer comprovação de 

hipossuficiência nos autos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, intime-se a autora 

para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, comprovar a 

hipossuficiência alegada, ou não havendo comprovação de 

hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de Processos Civil. 

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 21 de novembro de 

2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70231 Nr: 653-81.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 
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NISHIKAWA - OAB:13169

 Código 70231 – Autos n. 653-51.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, nomeio o Dr. Fernando 

França Nishikawa - OAB n. 13.196/MT, para patrocinar os interesses do 

acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-a da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Frise-se que o não atendimento aos atos do processo caracteriza 

abandono do processo (art. 265, do Código de Processo Penal), 

sujeitando a aplicação de multa correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

8ª Subseção de Alta Floresta/MT, para adoção das providências 

administrativas eventualmente cabíveis, ante ao abandono do processo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 28 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73848 Nr: 1108-12.2017.811.0091

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdA, ABRdA, AGBdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, Marco Antonio Sophia Dorado - OAB:20343/O, 

Suetonio Paz - OAB:5203-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73848 - Autos n. 1108-12.2017.811.0091 Despacho Vistos, etc. 

Considerando que não há profissionais na especialidade de psiquiatria 

devidamente cadastrados no banco de peritos da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso que atendam a região desta comarca, NOMEIO a 

Dra. Ana Lígia Godoy Baldin Fortkamp, médica psiquiatra CRM: 9232 - MT. 

RQE: 4032, podendo ser encontrada na Av. Mario Raseira Leining, nº 480, 

Setor F - Alta Floresta/MT, CEP: 78580-000, telefone 66 3521-3044, 

independentemente de compromisso, para efetuar perícia no interditando a 

fim de elaborar laudo médico e esclarecer os quesitos formulados pelo 

juízo e pelas partes. Outrossim, intime-se a parte autora e o curador à lide, 

a fim de que caso queiram formulem quesitos, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias. Intime-se a perita para dar início aos trabalhos, constando os 

quesitos formulados e advertindo-se que o laudo pericial deverá ser 

entregue nesta secretaria no prazo de até 15 (quinze) dias. De logo, 

formulo os seguintes quesitos do juízo, a saber: 1) O interditando é 

portador de doença mental? 2) Em caso positivo, qual a doença e qual o 

código “CID” da anomalia? 3) Em caso negativo, apresenta o interditando 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado? 4) Em virtude da doença 

mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o 

interditando é impedido de exercer os atos da vida civil? 5) O interditando 

é capaz de reger a sua vida e administrar os seus bens? Se sim, em que 

medida? 6) A enfermidade tem caráter transitório ou é definitiva? 7) É 

possível determinar quando iniciou-se a alienação? A perita deverá 

esclarecer, ainda, outras questões que reputar pertinentes no sentido de 

averiguar possível regeneração do interditando. Com a vinda do laudo, à 

conclusão para designar audiência de instrução e julgamento, onde 

ocorrerá a oitiva do interditado e seu curador e das testemunhas 

eventualmente arroladas. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 21 de novembro de 

2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78690 Nr: 1693-30.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSdS, DLCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78690 - Autos n. 1693-30.2018.811. 0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Analisando a inicial, verifico que a autora Daniela Lima Carlos de Souza 

não trouxe aos autos cópia de seus documentos pessoais.

Desta forma, intimem-se os autores para, no prazo de 15 dias, emendar a 

petição inicial, para trazer os documentos apontados, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil.

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76448 Nr: 598-62.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 zCódigo 76448 - Autos n. 598-62.2018.811.0091.

 DESPACHO

Vistos,

 Tendo em vista que a parte autora ainda encontra-se impossibilitada de 

comparecer aos autos processuais, por força de decisão exarada no feito 

Código 78584 - Autos n. 1660-40.2018.811.0091, suspendo o presente 

feito, em princípio, por 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 313, VI do 

Código de Processo Civil.

Com o decurso do prazo, tornem os autos conclusos para deliberações.

Cancele-se a audiência designada para o dia 30 de novembro de 2018.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 28 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 31831 Nr: 414-63.2005.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiane Rodrigues Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD, requerido.

Proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito exequendo, via 

SISBACEN. Se a diligência de constrição de valores on-line for positiva, 

converta-se em penhora os valores eventualmente bloqueados, 

transferindo-se para a conta judicial.

 Após, intime-se a parte Executada da penhora para, querendo, embargar 

no prazo de 15 dias. Transcorrendo “in albis” o prazo para embargos, 

libere-se o valor ao Credor via Alvará de Levantamento.

Caso sejam infrutíferas as diligências de constrição de créditos via 

SISBACEN, intime-se a parte Credora para manifestação em 10 dias, 

requerendo o que entender de direito, indicando bens do Devedor 

passíveis de penhora, pena de extinção nos termos do artigo 485, inciso 
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III, Código de Processo Civil.

 Na hipótese do parágrafo anterior, existindo indicação de bens, 

penhorem-se os bens indicados. Não havendo indicação ou ficando inerte 

o Credor, conclusos para sentença de extinção.

Da mesma forma, sendo o valor bloqueado irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se, independentemente de novo despacho, 

intimando-se o exequente para manifestação no prazo acima assinalado.

 Decorrido o prazo mencionado, sem manifestação, certifique-se e 

retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65248 Nr: 1154-06.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Mendes Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria-Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 65248 - Autos n. 1154-06.2014.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que não há núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca, 

bem como o teor de certidão retro, nomeio a Dr.ª Cintia Laureano Leme - 

OAB n. 6.907-O/MT, para patrocinar os interesses do executado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta, 

no prazo de 30 dias, advertindo-a da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de novembro de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73879 Nr: 1127-18.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovanes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:16325, DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - OAB:18029/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73879 - Autos n. 1127-18.2017.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Face ao que agora se tem nos autos, faculto às partes que especifiquem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

indicando a necessidade e pertinência.

 Caso requeiram produção de prova testemunhal, fixo, desde já, prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento 

antecipado da lide.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35247 Nr: 1291-32.2007.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Melnik

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Paraná LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:, Jully Franciele Ruelis - OAB:MT 18.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 35247 - Autos n. 1291-32.2007.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, indiquem as 

partes, no prazo de 05 dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando a oportunidade e relevância.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79219 Nr: 1383-86.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HVB, SV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adalsio da Cruz - 

OAB:OAB/MT 8.028/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79219 - Autos n. 1383-86.2014.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

 Firmada a competência deste Juízo pelo artigo 147, inc. I e II do Estatuto 

da Criança e do Adolescente.

Uma vez que o demandado informou o pagamento do débito ás fls. 65/66, 

intime-se a exequente, pessoalmente, no endereço de fls. 77, para dar 

andamento no processo, informando se houve o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Caso não tenha havido o pagamento, deverá apresentar planilha de 

débitos atualizada para prosseguimento da execução em igual prazo.

Após, vista ao Ministério Público para conhecimento e manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78764 Nr: 1729-72.2018.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thais da Silva Batista Nicoletti, Fernando Nicoletti 

Bovolanti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14.601-A, Marcio Rode - OAB:OAB/MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78764 - Autos n. 1729-72.2018.811. 0091. Vistos, etc. Conforme 

se observa do pedido inicial, os embargantes, ao argumento de não 

possuírem condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleitearam assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. De 

acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, considera-se 

necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios. Por outro lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição da República dispõe que: LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do Código de Processo Civil, o 

qual trata da assistência judiciária aos necessitados, deve ser 

interpretado tendo por base a Constituição da República, razão pela qual a 

parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. Deve ainda ser 

analisado no caso concreto, em que não restou comprovado o estado de 

necessidade dos embargantes. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intimem-se os embargantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 
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inicial, comprovarem a hipossuficiência alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321 e 

918, II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e 

retornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Monte Verde/MT, 12 de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66196 Nr: 1901-53.2014.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alicio José da Silva, Antonia Luzanira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66196 - Autos n. 1901-53.2014.811.0091 Vistos, etc. A parte 

executada deixou de impugnar a execução e apresentou concordância 

com os cálculos apresentados pelo exequente (fls. 93-v/94/94-v). Desta 

forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 82, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos legais. Intimem-se as partes 

acerca da presente decisão. Sendo assim, proceda-se o cumprimento da 

Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, um em nome do advogado constituído, referente aos seus 

honorários sucumbenciais, e outro em nome da parte autora, relativamente 

ao benefício previdenciário, em consonância com os cálculos já 

homologados e encartados à fl. 82 e destacados conforme fls. 96. 

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente. Por fim, indefiro o pedido de destacamento de honorários 

contratuais, já que, consoante art. 38 do Código de Ética, o valor dos 

honorários advocatícios, somados os contratuais e os sucumbenciais, não 

pode ser superior ao que a parte irá receber em razão do processo. Isso 

porque, conforme se nota do contrato trazido aos autos (fls.97), fora 

estipulado a quantia de 08 (oito) salários mínimos, mais 40% do valor em 

atraso, o que supera o benefício que a parte irá receber em razão do 

processo. Assim, intime-se o advogado e o autor para que adequem a 

proporção dos honorários, sob pena de expedição de ofício Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB. Cumprido o acima determinado, intime-se o 

exequente para dizer acerca do adimplemento da obrigação no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Monte Verde/MT, 14 de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71528 Nr: 1557-04.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luana Naiara Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71528 - Autos n. 1557-04.2016.811.0091.

Vistos, etc.

A citação por edital só poderá ser feita se atendidos os requisitos 

previstos no art. 256 do CPC, o que não ocorre in casu. Isso porque, 

analisando os autos, verifico que sequer foram empreendidas diligências 

no sentido de tentar localizar o endereço do executado pela parte 

exequente.

Dessa forma, indefiro o pedido de citação por edital e determino que a 

autora diligencie no sentido de localizar o endereço da requerida 

esgotando-se todas as diligências necessárias, devendo informar 

eventuais endereços encontrados no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 05 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76920 Nr: 891-32.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAdC, MCAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA BALZANELLO CASÚ - 

OAB:87014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76920 - Autos n. 891-32.2018.811. 0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público às fls. 26.

Desta forma intimem-se os autores para informarem quem arcará com os 

alimentos em favor dos filhos menores, bem como a proporção do 

pagamento das despesas extraordinárias para cada requerente, no prazo 

de 15 dias.

Com as informações, vista ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 05 de novembro de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77993 Nr: 1429-13.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77993 - Autos n. 142-13.2018.811. 0091. Despacho Vistos, etc. 

Conforme se observa do pedido inicial, o requerente, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. De 

acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, considera-se 

necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência. Ademais, o autor apenas faz 

referência a Homologação de Divórcio consensual no qual teria sido fixado 

o valor da pensão alimentícia, no entanto, sem trazer aos autos o referido 

documento. Por fim, verifico ainda, que o endereço da requerida é no 

estado do Paraná. Uma vez que a ação exoneratória de alimentos deve 

obedecer a mesma regra de competência da ação de alimentos, diga o 

autor quanto ao foro competente para julgar a ação, que é do juízo do 

domicílio do alimentando, esclarecendo se o alimentando reside nesta 

comarca. Desta forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, 

ou não havendo comprovação de hipossuficiência, proceda ao 

recolhimento de custas, bem como para sanar as irregularidades 

apontadas, sob pena de indeferimento nos termos do art. 321 do Código 

de Processos Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79041 Nr: 1845-78.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Joaquim Antonio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79041 - Autos n. 1845-78.2018.811.0091

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifica-se a ausência de comprovante de 

residência do requerente, a fim de que seja aferido o foro competente 

para processamento do feito.

Desta forma, intime-se o autor para emendar à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando o comprovante de residência, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 9 de novembro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77014 Nr: 928-59.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Cristina Correia, Mariluci Gomes da 

Silva, Lucas Marculino de Arruda Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420, Maila Aleide Boing Pereira - OAB:OAB/MT 25392-O

 Impulsiono os autos para intimação da defesa para que apresente 

alegações finais da forma de Memoriais Escritos, no prazo legal.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50342 Nr: 593-02.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ALVES DE ARAUJO ZULIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regis de Almeida Zulim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A, Rondinelli Roberto da Costa Urias - OAB:8.016

 Vistos.

Em concordância com a manifestação ministerial (fls. 120/123) e com 

fulcro no art. 694, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 14 de dezembro de 2018, às 13:30, sendo que o ato será realizado 

pela conciliadora deste Juízo.

Intime-se pessoalmente a parte exequente, e por DJE o executado.

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado, ante 

a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50029 Nr: 234-52.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA MARQUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO DE 05 

DIAS SE MANIFESTE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA - 

NEGATIVA DE FLS. 107.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-42.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Tendo em vista a juntada do comprovante de pagamento pelo 

reclamado, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento dos valores 

na conta informada pela parte reclamante, qual seja, Agência do Banco do 

Brasil S/A n, 1492-3, Conta Corrente n. 15.655-8, CPF n. 008.024.661-33, 

de titularidade de Ana Julia Ferreira Boff. No mais, cumpra-se decisão 

anterior. Às providências. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-18.2013.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE DOS SANTOS BOMFIM PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Tendo em vista a juntada do comprovante de pagamento pelo 

reclamado, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento dos valores 

na conta informada pela parte reclamante, qual seja, Agência do Banco do 

Brasil S/A n, 1492-3, Conta Corrente n. 15.655-8, CPF n. 008.024.661-33, 

de titularidade de Ana Julia Boff Neumann. No mais, cumpra-se decisão 

anterior. Às providências. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-64.2012.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Tendo em vista a juntada do comprovante de pagamento pelo 

reclamado, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento dos valores 

na conta informada pela parte reclamante, qual seja, Agência do Banco do 

Brasil S/A, Agência nº. 1492-3 número. 29.105-6, em nome de Ricardo 

Roberto Dalmagro, CPF nº. 473.121.810-15. No mais, cumpra-se decisão 

anterior. Às providências. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-50.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:
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VLADIA BEZERRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Tendo em vista a juntada do comprovante de pagamento pelo 

reclamado, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento dos valores 

na conta informada pela parte reclamante, qual seja, Agência do Banco do 

Brasil S/A, Agência nº. 4112-2, conta corrente n. 11229-1, em nome de 

Vladia Bezerra Oliveira, cpf: 088.274.897-11. No mais, cumpra-se decisão 

anterior. Às providências. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-49.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO MUNIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Tendo em vista a juntada do comprovante de pagamento pelo 

reclamado, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento dos valores 

na conta informada pela parte reclamante, qual seja, Agência do Banco do 

Brasil S/A, Agência nº. 1216-5, conta corrente n. 37019-3, em nome de 

Rodolfo Luiz de Alvarenga, cpf: 957.323.301-00. No mais, cumpra-se 

decisão anterior. Às providências. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010060-92.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PENHA DE OLIVEIRA OAB - MG87318 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Tendo em vista a juntada do comprovante de pagamento pelo 

reclamado, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento dos valores 

na conta informada pela parte reclamante, qual seja, Agência do Banco do 

Brasil S/A, Agência nº. 1492-3, conta corrente n. 34.470-2, em nome de 

Fabrício Alves Mattos, CPF: 663.068.842-20. No mais, cumpra-se decisão 

anterior. Às providências. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-79.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Tendo em vista a juntada do comprovante de pagamento pelo 

reclamado, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento dos valores 

na conta informada pela parte reclamante, qual seja, Agência do Banco do 

Brasil S/A, Agência nº. 1216-5, conta corrente n. 37019-3, em nome de 

Rodolfo Luiz de Alvarenga, CPF: 957.323.301-00. No mais, cumpra-se 

decisão anterior. Às providências. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-28.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

VISTOS. Trata-se de Reclamação proposta por IVAN CARLOS DA 

CONCEIÇÃO em face de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, já qualificados. 

As partes informaram a realização de acordo (id 16522664). Vieram-me 

conclusos. É o necessário. Fundamento e decido. Compulsando estes 

autos, verifico que os litigantes efetuaram composição amigável. Ante o 

exposto, para que surtam seus jurídicos e regulares efeitos, HOMOLOGO, 

POR SENTENÇA, a transação celebrada entre as partes litigantes (id 

16522664), julgando o presente feito, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 83317 Nr: 2863-25.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE BATISTA DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015.

O presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o 

disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC.

Designo audiência conciliatória no dia 29 de janeiro de 2019, às 14h00min, 

a ser realizada na sala de conciliação, no Fórum desta comarca, 

oportunidade em que “todos os esforços deverão ser empreendidos para 

a solução consensual da controvérsia”, salientando-se que a referida 

audiência “poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam 

necessárias para viabilizar a solução consensual” (art. 696, NCPC).

Nesse passo, cite-se o requerido pessoalmente e intime-se a requerente a 

fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados, 

obrigatoriamente.

Os mandados direcionados ao requerido deverão conter apenas os dados 

necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição 

inicial (§1º, art. 695, NCPC).

 Consigne-se em nos mandados destinados à requerente e ao requerido 

que o não comparecimento injustificado será considerado como ATO 

ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois 

por cento) do valor da causa.
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Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá observar o 

prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova intimação.

EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 83192 Nr: 2790-53.2018.811.0095

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Recebo a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante 

da presunção de veracidade da afirmação da parte autora (pessoa física) 

de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.O 

presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o 

disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC.Com base no art. 167 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, postergo a análise do pedido liminar de 

guarda para após o aporte de prova técnica hábil a subsidiar a decisão a 

ser proferida por este Juízo de forma mais eficiente. Assim, NOTIFIQUE-SE 

a ASSISTÊNCIA SOCIAL e a PSICÓLOGA, credenciadas junto ao TJ/MT, 

para que realizem estudo psicossocial envolvendo a atual detentora da 

guarda (genitora), bem como na residência do requerido (genitor), 

apresentando relatório conclusivo, no prazo de 30 (trinta) dias, informando 

se a genitora ostenta condições para a continuação do exercício da 

guarda.Designo audiência conciliatória no dia 24 de janeiro de 2019, às 

14h40min, a ser realizada na sala de conciliação, no Fórum desta 

comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão ser 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78964 Nr: 515-34.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson dos Santos Neuhaus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o réu 

ROBSON DOS SANTOS NEUHAUS a 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses 

de reclusão e 50 dias-multa pelo crime de furto qualificado, discriminado 

no artigo 155, §4, inciso I, (por 3 vezes), na forma do artigo 71, todos do 

Código Penal, cometidos no dia 06/03/2018.Conforme a dicção do artigo 

33, § 2º, “b”, do CP, considerando que o réu é reincidente e as 

circunstâncias judiciais não lhes foi favoráveis, o condenado deverá 

iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO.De acordo com o 

disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao 

proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão 

provisória do acusado. No caso dos autos, nota-se que o réu encontra-se 

preso preventivamente desde o dia 06/03/2017, ou seja, há 4 anos, 7 

meses e 22 dias. Realizada a detração, verifica-se que resta ao réu a 

pena de 4 anos 5 meses e 22 dias.DEIXO DE SUBSTITUIR A PENA privativa 

de liberdade por penas restritiva de direitos, tendo em vista que o réu não 

preenche os requisitos constantes do artigo 44 do Código Penal.[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62872 Nr: 88-76.2014.811.0095

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Richter Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Giaretta Eulálio - 

OAB:15.075A/MT, José Henrique Turner Marquez - OAB:SP nº 

156.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223, NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - OAB:15285

 Vistos.

Defiro a expedição de ofício a Diretoria das Camaras Cíveis Reunidas de 

Direito Privado, para penhora no rosto dos autos da Ação Rescisória nº 

23396/2016 (fl. 856-v), devendo ser penhorado todo o valor 

sobressalente do depósito de R$ 11.000,00 realizado naqueles autos.

INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora de valores depositados nos autos 

que tramitam na Justiça Federal, subseção de Sinop-MT, por vislumbrar 

ser a medida mais gravosa ao executado, bem como é de conhecimento 

deste magistrado a complexa situação envolvendo os valores retidos a 

título de indenização pela desapropriação do imóvel, inclusive eventuais 

direitos de terceiros alheios a esta lide.

Desta forma, DEFIRO o requerimento de fls. 815/816 e procedo a busca a 

ativos financeiros do executado, via BacenJud, bem como consulta ao 

Renajud e Infojud, conforme extratos em anexo. INDEFIRO a inclusão do 

nome do executado no cadastro de inadimplentes -SerasaJud - por não 

ser a hipótese adequada ao caso.

Com a resposta dos ofícios, dê-se vista ao exequente para manifestação.

Por fim, DEFIRO o requerimento formulado pela parte executada à fl. 820, 

razão pela qual DETERMINO o comparecimento da parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se dirigir ao cartório de registro de imóveis 

desta Comarca de Paranaíta-MT para realização da Escritura Pública de 

Compra e Venda. Intimem-se as partes.

 Expeça-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78868 Nr: 458-16.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Dickmann, DOUGLAS DA SILVA 

SCHWAICERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de execução de título extrajudicial que Sicredi Cooperativa de 

Crédito move em desfavor de Lourdes Dickmann e Douglas da Silva 

Schwaicerski.

As partes firmaram acordo, consignando que o pagamento do valor 

acordado será pago no ato da assinatura do instrumento de transação, 

pugnando pela homologação e extinção do presente feito, fls. 32/34.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil.

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

requerida para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com 

as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento.

Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64233 Nr: 954-84.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Tenório Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para manifestar-se quanto à 

certidão de ref.84, abaixo transcrita, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que de direito.

Certidão: Certifico que, a sentença datada de 21/10/2015, transitou em 
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julgado em 04/07/2018, para a(s) a(s) parte(s) requerida , sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64709 Nr: 1229-33.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Firmino Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para manifestar-se quanto à 

certidão de ref.76, abaixo transcrita, no prazo de 15 (quinze) dias.

Certifico que, a sentença datada de 04/09/2015, transitou em julgado em 

13/07/2018, para a(s) a(s) parte(s) requerida, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81939 Nr: 2110-68.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIOCIR RAIMUNDO 

VIDALETTI - OAB:34621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico a possibilidade de composição amigável no 

presente feito. Assim, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24 de janeiro de 

2019, às 15h20min, a ser realizada junto a conciliadora deste juízo, no 

Fórum desta comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão 

ser empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC).

 Cite-se o requerido pessoalmente e intime-se a parte requerente a fim de 

que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou 

defensores públicos, obrigatoriamente.

Consigne-se em nos mandados destinados ao Requerente e ao Requerido 

que o não comparecimento injustificado será considerado como ATO 

ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois 

por cento) do valor da causa.

Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá observar o 

prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova intimação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62526 Nr: 1122-23.2013.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LEITE BENFICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Regiao e para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64961 Nr: 1348-91.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE IRALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para manifestar-se quanto à 

certidão de ref.67, abaixo transcrita, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que de direito.

 Certifico que, a sentença datada de 13/12/2016, transitou em julgado em 

28/06/2017, para a(s) a(s) parte(s) requerida sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65181 Nr: 68-51.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataide Aparecido de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para manifestar-se quanto à 

certidão de ref.63, abaixo transcrita, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que de direito

Certifico que, a sentença datada de 14/12/2016, transitou em julgado em 

28/06/2017, para a(s) a(s) parte(s) requerida sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64233 Nr: 954-84.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Tenório Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para manifestar-se quanto à 

certidão de ref.84, abaixo transcrita, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que de direito.

Certidão: Certifico que, a sentença datada de 21/10/2015, transitou em 

julgado em 26/06/2017, para a(s) a(s) parte(s) requerida , sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64709 Nr: 1229-33.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Firmino Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para manifestar-se quanto à 

certidão de ref.76, abaixo transcrita, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Certifico que, a sentença datada de 04/09/2015, transitou em julgado em 

28/06/2017, para a(s) a(s) parte(s) requerida, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65181 Nr: 68-51.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataide Aparecido de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para manifestar-se quanto à 

certidão de ref.63, abaixo transcrita, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que de direito

Certifico que, a sentença datada de 14/12/2016, transitou em julgado em 

06/07/2018, para a(s) a(s) parte(s) requerida sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64624 Nr: 1174-82.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glasiele Mary Iwakiri - 

OAB:13395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a patrona do autor, para manifestar-se quanto à 

certidão de ref.96 , abaixo trranscrita, no prazo de 15 (quinze) dias.

Certidão: Certifico que, o/a parte REQUERIDA apesar de devidamente 

intimada, remessa eletronica, para se manifestar em 30 dias, quedou-se 

inerte, decorrendo o prazo em 04/06/2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-47.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES NEISE SCHLINDWEIN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

8010089-47.2015.8.11.0095 REQUERENTE: LOURDES NEISE SCHLINDWEIN 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito 

devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95). INTIME-SE a parte recorrida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer resposta escrita, nos termos do artigo 

42, §2º da Lei nº 9.099/95. Após, REMETAM-SE os autos para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Paranaíta - MT, 07 de junho de 2017. Antônio Fábio 

da Silva Marquezini Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020005-08.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

8020005-08.2015.8.11.0095 REQUERENTE: GRACINO & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43, 

Lei nº 9.099/95). INTIME-SE a parte recorrida para, no prazo de 10 (dez) 

dias, oferecer resposta escrita, nos termos do artigo 42, §2º da Lei nº 

9.099/95. Após, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal. 

Cumpra-se. Paranaíta - MT, 07 de junho de 2017. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-15.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ZATTI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

8010117-15.2015.8.11.0095 REQUERENTE: CESAR ZATTI DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, 

no efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95). INTIME-SE a parte recorrida 

para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer resposta escrita, nos termos do 

artigo 42, §2º da Lei nº 9.099/95. Após, REMETAM-SE os autos para a 

Turma Recursal. Cumpra-se. Paranaíta - MT, 07 de junho de 2017. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010078-86.2013.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SEHENEN DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO BARROSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

8010078-86.2013.8.11.0095 EXEQUENTE: LUCIANO SEHENEN DOS 

SANTOS EXECUTADO: ROBERTO BARROSO Vistos. Defiro o 

levantamento do valor penhorado, expedindo-se o competente alvará em 

favor do autor, observando-se a conta informada nos autos, após a 

vinculação do valor ao processo. Considerando que o bloqueio restou 

apenas parcialmente frutífero, intime-se o autor para dar andamento do 

feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo. Intime-se. 

Cumpra-se. Paranaíta - MT, 1º de junho de 2017. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010025-66.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ELENDI ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certidão Certifico que, nesta data, intimo a parte autora a manifestar nos 

autos acerca da certidão negativa de citação do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010036-95.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo o polo ativo através de seu advogado com 

procuração, a manifestar acerca da certidão negativa de citação juntada 

aos autos. Paranaíta/MT, 29 de novembro de 2018. Erevelto Fernando 

Eberhardt Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-28.2016.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LOURENCO PICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo as partes através de 

seus(suas) advogados(as) com procuração nos autos para comprovar o 

integral cumprimento do acordo homologado. Paranaíta/MT, 29 de 

novembro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel - Técnico 

Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-83.2016.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ZAP BRAZIL CONFECCOES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VIVA GONZALEZ OAB - PR0043367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EIDIANA APARECIDA DE PAULA 01235646114 (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

PARANAITA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PARANAITA AVENIDA ALCEU 

ROSSI, 12, CENTRO - PARANAÍTA Numero do Processo: 

0010052-25.2016.811.0095 Polo Ativo: ZAP BRAZIL CONFECÇÕES EIRELI 

- EPP Polo Passivo: EIDIANA APARECIDA DE PAULA Vistos. Analisando os 

autos, verifico que ambas as partes são capazes, estão bem 

representadas e os direitos aqui discutidos são disponíveis, razão pela 

qual, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o 

referido acordo, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão e, SUSPENDO o presente feito até o decurso do 

prazo para o integral cumprimento do débito. AGUARDE-SE o prazo 

solicitado pelas partes. Após, INTIME-SE a parte autora para, em 05 

(cinco) dias úteis, informar se a parte requerida cumpriu o acordo, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de pagamento com a 

conseqüente extinção da presente ação. Após, conclusos. 30 de 

Setembro de 2016 ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000218-44.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE PIRES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo o polo ativo através de seu advogado com 

procuração, para informar se o acordo entabulado foi cumprido. 

Paranaíta/MT, 29 de novembro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-29.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ALVIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000122-29.2017.8.11.0095 REQUERENTE: JOSE CARLOS ALVIM 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95 Compulsando os autos denoto que a 

parte autora, apesar de devidamente intimada, conforme doc. 9590485, 

não compareceu à audiência de Conciliação designada. Dispõe o artigo 51 

da Lei nº 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I-Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” Ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as 

custas do processo, nos termos do disposto no art. 949 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: “Art. 949. As custas processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis serão calculadas conforme tabela de custas do foro 

judicial, devidas nas seguintes hipóteses: [...] II - na extinção do processo 

motivada pelo não-comparecimento do autor;” O autor desidioso pode ser 

isentado do pagamento das custas processuais, somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei 9.099/95. No caso em tela o autor não justificou a ausência na 

audiência, razão pela qual deve ser condenado ao pagamento das custas 

processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei nº 9.099/95. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais, em face do disposto no artigo 51, § 

2º da Lei nº 9.099/95 e no art. 949 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P.I. Cumpra-se. Paranaíta - MT, 16 de novembro de 2017. Antônio Fábio da 

Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-04.2016.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIA MARIA BARABA MARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPANSAO ASSESSORIA VENDAS CONSULT EMPRESARIAL SC LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

PARANAITA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PARANAITA AVENIDA ALCEU 

ROSSI, 12, CENTRO - PARANAÍTA Numero do Processo: 

0010012-43.2016.811.0095 Polo Ativo: ELISIA MARIA BARABA Polo 

Passivo: EXPANSAO ASSESSORIA VENDAS CONSULT EMPRESARIAL SC 

LTDA - ME Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, com base 

no art. 355, II, do CPC (revelia). Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação, como se deu no caso em tela, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, ex vi do art. 20, da Lei 9.099/95. 

Assim, tenho por verdadeira a alegação de que a ré negativou 

indevidamente o nome da autora, por uma divida no valor de R$ 1.112,79 

(mil cento e doze reais e setenta e nove centavos). Tal alegação é 

corroborada pelos documentos acostados à inicial, demonstrando que a 

autora constava como inadimplente, apesar de não ter celebrado negócio 

jurídico mencionado nos autos com a empresa ré. Note-se que, quanto aos 

pedidos iniciais da parte autora, apesar da atecnia relativa à ausência de 

pedido expresso declaratório da inexigibilidade de débito, conforme a boa 
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técnica processual recomenda, é possível perceber que ele estaria 

compreendido no pedido de exclusão da negativação de seu nome e de 

danos morais por ser premissa lógica. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão autoral, para: i.tornar definitiva a decisão liminar, a 

qual determinou exclusão do nome da parte autora do cadastro de 

inadimplentes do SPC e Serasa; ii.declarar a inexistência do débito no valor 

de R$ 1.112,79, registrado no CDL de Belo Horizonte, referente ao título 

001/002, cujo credor é a requerida, sob número do protocolo 

001.497.609.076-8; iii.condenar a requerida a pagar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais à autora, valor este 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de 

juros legais a partir da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95). P.R.I. Paranaíta - MT, 28 

de Março de 2017. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz Substituto

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16283 Nr: 958-25.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A, Olavo 

Claudio Luvian de Souza - OAB:16.715/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41789 Nr: 63-25.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Lilian Sibyla Reis da Silveira, 

Evandro Ricardo Ries Silveira, Evandro Ricardo Ries Silveira, Angela 

Augustin da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiana Malheiros de Moura - 

OAB:11624-A

 Nos termos da legislação vigente e o artigo 1.205- CNGC, impulsiono o 

feito intimando os patronos das partes, para especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47262 Nr: 1932-86.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu VALDEIR PEREIRA, já devidamente qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º do Código Penal, com 

as implicações da Lei n.º 11.340/06.Passo a dosar a pena do réu.A) - 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAISA pena prevista para o crime de lesão 

corporal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, é de 03 (três) meses 

a 03 (três) anos de detenção, devendo ser individualizada consoante o 

caso concreto.Quanto à culpabilidade verifica-se normal a reprovabilidade 

da conduta.Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu não possui 

sentença penal condenatória transitada em julgada.Quanto à conduta 

social não verifico a à prática do delito.Estabelece-se então, como medida 

razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a 

pena-base em 03 (três) meses de detenção.B) - CIRCUNSTÂNCIAS 

LEGAISNão verifico a presença de circunstâncias de atenuante e 

agravante da pena.c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.Não há 

causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena 

definitiva em 03 (três) meses de detenção, por entender necessária e 

suficiente à reprovação e punição do delito.Desta feita, tendo em vista que 

a pena definitiva é de 03 (três) meses de detenção e considerando que o 

réu é primário, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53816 Nr: 409-68.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diamantina Ribeiro Dutra, Aline Dutra Teixeira Alves, 

AJDdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonata Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suely Rodrigues - 

OAB:MT/16.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon Fernando Yokada 

Fernandes - OAB:MT/19.992

 HOMOLOGO por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. De consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, III-b, do Código de Processo Civil. Sem custas ante o benefício da 

assistência judiciária. Expeça-se certidão de honorários advocatícios em 

favor da advogada nomeada, no valor arbitrado na peça inicial aos autos. 

Arbitro em 03 (três) URHs, os honorários advocatícios em favor do 

defensor nomeado para o requerido. Expeça-se também certidão de 

honorários em favor do defensor nomeado para o ato. Dou a presente por 

publicada nesta audiência, ficando as partes intimadas, que desde já 

manifestam desistência quanto ao prazo recursal, o que também fica 

homologado. Saem os presentes intimados. Registre-se. Após, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66310 Nr: 3177-30.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Gonçalves dos Santos, Leonardo 

Moraes Pinto, Allyson Fontoura Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O, Dionildo Gomes Campos - OAB:3302, FILIPE GIMENES 

DE FREITAS - OAB:6709/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref:137, e ante aos objetos e drogas 

descritos no termo de exibição e apreensão às fls.20, determino a 

destruição das drogas e ácido bórico apreendidas, (art. 32, §§ 1º e 2º da 

Lei 11.343/06), bem como o caderno descrito em item 9.

Ademais, com relação aos demais objetivos, considerando que não foi 

comprovada nos autos, a origem lícita destes, bem como há nos autos 

evidencia que tais objetos foram adquiridos como fruto do trabalho do 

tráfico de entorpecentes, declaro o perdimento dos bens, tais como: 

celulares, caneta e balança em favor da União, nos termos do art. 63 da 

Lei 11.343/06.

Por fim, determino a devolução dos documentos pessoais de itens 4 e 8, 

aos respectivos donos.

Após, arquive-se os presentes autos com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 28 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70654 Nr: 1713-34.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Wilker de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Nomeio para defender os interesses do recuperando Dr. 

Gilberto Machado Custódio. Diante da fixação das condições para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme consta no Termo 

de Audiência admonitória, mantenho-as. Fixo as condições conforme 

consta em deliberação ocorrida no Termo de Audiência Admonitória. 

Informe a polícia civil e a polícia militar acerca das restrições ora impostas. 

Diante da aceitação das condições acima elencadas, aguarde-se o 

cumprimento da respectiva pena. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69550 Nr: 1328-86.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Douglas da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Vistos etc. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. 

Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46214 Nr: 1551-78.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Nunez da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado penhora e avaliação a ser expedido, emitir 

a guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não 

constar o endereço na Planilha de Zoneamento, comunico que seja 

contactado a Central de Mandado desta Comarca, para dirimir as dúvidas, 

encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para posterior 

juntada. Outrossim, intimo-o ainda da indisponibilidade de bens na Ordem 

de bloqueio Bacenjud Ref: 51.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40096 Nr: 1576-96.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca em fl. 101 - ante a 

ausência da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. Gilberto Machado Custódio 

- OAB/MT nº 6435, para promover a defesa do réu, para tanto apresentar 

memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14716 Nr: 1012-25.2008.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiana Malheiros de Moura - 

OAB:11624-A

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

para:

 1- INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) do exequente, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos quanto aos documentos 

juntados em fls. 187/200.

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N° 08/2018/DF - Torna-se público, para ciência dos interessados, 

a abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciamento e 

cadastro de reserva de pessoas físicas na área de Fisioterapia, cujo 

procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital.

* O Edital n° 08/2018/DF completo ,encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163684 Nr: 5461-56.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gesmar José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de 

Poconé -MT, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado de 

Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, com amparo no artigo 298 CPC/2015 e na forma do artigo 497 do 

CPC/2015, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pelo que 

DETERMINO ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Poconé/MT que, 

no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, adote todas as providências 

necessárias para viabilização do tratamento por meio da pazopanibe 

800mg/dias, via oral, de forma continuada e permanente, enquanto 

subsistir o risco de morte, ao paciente GESMAR JOSÉ DA SILVA, 

conforme prescrição médica, sob pena do pagamento de multa diária no 

importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até atingir o limite de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais).Defiro os benefícios da justiça gratuita.OFICIEM-SE e 

ENCAMINHEM-SE cópias aos Senhores Secretários Estadual e Municipal 

de Saúde desta decisão.CITEM-SE os requeridos quanto aos termos da 

presente ação para, querendo, contestar no prazo legal, bem como de 

que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344 do CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107600 Nr: 996-09.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Vergínia da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840
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 CÓDIGO: 107600

DESPACHO

VISTOS,

 Trata-se de ação de pedido de conversão de auxilio doença em 

aposentadoria por invalidez proposta por Terezinha Verginia da Costa e 

Silva.

À ref. 57 foi prolatada sentença condenando o INSS ao pagamento de 

auxilio doença a autora. A autarquia ré apresentou ofício informando a 

implantação do benefício (ref. 70). A ref. 81 o autor informa que ocorreu a 

cessação indevida do benefício, requerendo a intimação do INSS para 

devida implantação; o que foi deferido.

 A ref. 93 houve manifestação do requerido informando que cessou o 

benefício em virtude do fim do prazo de 120 (cento e vinte) dias, pois bem, 

a sentença não estipulou prazo para a cessação do benefício, motivo pelo 

qual torna-se descumprimento da decisão.

 Desta forma, cumpra-se a decisão de ref. 87.

 Após, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163009 Nr: 5271-93.2018.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 1ª Vara Civel da Comarca de 

Sinop-MT, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria e Farmácia Rosa de Jesus Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 30,00 ( trinta reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63584 Nr: 2468-21.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita da Silva Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.91

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165571 Nr: 5965-62.2018.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF, Juizo da 8ª Vara 

Federal da Seção Judiciaria de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Advincula da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de intimação, no valor de 

R$ 30,00 ( trinta reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150189 Nr: 327-48.2018.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Juizo de Direito da 3ª Vara Civel 

da Comarca de Araçatuba-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cecilia Maria Vidigal Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Margarete Ramos da Silva - 

OAB:55.139/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Intimação, no valor de 

R$ 30,00 ( trinta reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017467-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA APARECIDA DE CAMPOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 15:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013823-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUSTINO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019136-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOS ANJOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 15:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019117-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 15:50
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID JOSE DA SILVA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 16:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012709-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 14:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013480-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE LAURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011454-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010780-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO VENTURA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 15:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010719-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 15:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010635-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERENIL LUIS DE SOUZA CANAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010605-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 15:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR GUIA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2019 Hora: 15:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010571-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DORCAS DE ARRUDA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010521-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARTA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 13:10

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010415-14.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010415-14.2015.8.11.0028. REQUERENTE: ZITA XAVIER DA SILVA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Do julgamento antecipado O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRENCIA DE ATO ILICITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por ZITA XAVIER DA SILVA em face de OI MOVEL S/a. Sustenta 

a requerente que foi surpreendia com a negativa do seu cadastro em loja 

do comércio local, em decorrência da inscrição em seu nome nos órgãos 

de proteção ao credito, no valor de R$ 654,95 (seiscentos e cinquenta e 

quatro reais e noventa e cinco centavos) inserida em 06/04/2015 – 

contrato n. 5043342745. Afirma que a cobrança é indevida, não foi 

notificada previamente e que desconhece o valor apontado, em razão de 

não ter débito algum com a empresa, nunca solicitou os serviços de 

telefonia da empresa ora requerida. Destaque-se ainda que em 

contestação a requerida não comprovou devidamente a relação jurídica 

entres as partes. Em que pese a requerida esclarecer que houve a 

relação contratual, e que o cancelamento dos serviços e a negativação 

foram motivados pela ausência de pagamentos, juntou apenas telas 

sistêmicas visando alicerçar suas alegações, porém estas, por sua vez, 

não se prestam a comprovar os fatos por se tratar de prova unilateral. 

Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação da presente 

demanda, não há outra alternativa, se não declarar a inexistência do 

débito. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da 

culpa da requerida por eventuais danos causados a requerente em razão 

da sua negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de 

proteção do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de 

modo que a requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. No entanto, 

a doutrina e jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral 

puro não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento 

do nome da requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao 

crédito pelos débitos em discussão, justificando a manutenção da medida 

liminar deferida e responsabilização da requerida. De outro norte, quem se 

vê incluído nos referidos cadastros é imediatamente atingido pela pecha 

de mau pagador ou inadimplente, não sendo necessário esforço para 

concluir que se sinta menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao 

grupo social a que pertence, gerando inquestionável sofrimento psíquico e 

moral, passível de reparação. Constatada a indevida inscrição do nome da 

requerente em órgão de proteção ao crédito está caracterizado o dano 

moral que enseja a indenização, independentemente de qualquer 

comprovação do prejuízo, que em tais casos é perfeitamente presumível, o 

que não configura qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a 

requerida. Ao consultar o sistema PJE, verifica-se que a negativação 

anterior no valor de R$ 48,76 – inserido em 15/12/2013, referente e 

empresa Gazin, foi objeto do processo n. 8010414-29.2015.811.0028 o 

qual foi julgado procedente, razão pela qual não se aplica na presente 

demanda a Súmula 385 do STJ. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I, do CPC para: I - DECLARAR a inexistência do débito R$ 654,95 

(seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) 

inserida em 06/04/2015 – contrato n. 5043342745; bem como II - TORNAR 

DEFINITIVA a liminar deferida no ID 8497273 para DETERMINAR a exclusão 

da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido 

débito, em nome da requerente; III - CONDENAR a requerida a pagar a 

requerente à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da 

prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. Deixo de 

analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe 

neste momento processual, a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001358-90.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. S. (REQUERENTE)

WESLANE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MILHOMEM LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001358-90.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: WEBERTE MILHOMEM SILVA, WESLANE DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: MAURICIO MILHOMEM LIMA Cumpra-se conforme deprecado. 

Após, devolva-se com os cumprimentos e as baixas necessárias. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000412-21.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDES DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000412-21.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANAIDES DIAS PEREIRA RÉU: INSS ANAIDES DIAS PEREIRA 

ajuizou a presente ação na qual pleiteia o benefício previdenciário para 

concessão de aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já 

qualificados nos autos. Argumenta a parte autora que é segurada especial 

da Previdência Social e preenche os requisitos legais para obtenção do 

mencionado benefício. Juntou os documentos de fls. 12/28. Regularmente 

citada, a autarquia ré apresentou contestação, oportunidade em que 

juntou extratos do CNIS em nome da autora (fls. 32/44). Impugnação nas 

fls. 45/46. Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram 

inquiridas duas testemunhas (fls. 52/53). A parte autora ofertou alegações 

finais remissivas. É o relatório. Decido. Entendendo presentes os 

pressupostos processuais, legitimidade, interesse processual e não 

havendo preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem 

analisadas, passo ao julgamento de mérito. Da análise detida e cautelosa 

dos autos, verifica-se que melhor sorte assiste à parte autora, conforme a 

seguir será demonstrado. Com efeito, concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural está condicionada à presença dos seguintes 

requisitos: a) Contar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 

(sessenta), se homem; b) Comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 
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ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 48, 

§§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). Saliente-se que o tempo de serviço, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando 

baseado em início de prova material/documental (§ 3º, art. 55, Lei 8.213/91 

e Súmula 149/STJ). Com efeito, no caso em tela, a parte autora nasceu em 

08.09.1956 e completou em 2011 a idade de 55 anos, adimplindo a 

carência, prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91, de 180 meses. No 

tocante à prova do labor rural, verifica-se a presença de início razoável de 

prova escrita, contemporânea ao período de carência, mediante a 

apresentação em juízo dos seguintes documentos: a) Certidão de 

casamento, celebrado em 23.11.1974, atestando a profissão de lavrador 

do seu esposo – fl.14; b) Certidão de nascimento dos filhos Glaucio 

Pereira Tavares e Cleiriane Pereira Tavares, nascidos, respectivamente 

nos anos de 1975 e 1985, consignando a profissão de lavrador do esposo 

da autora – fls. 15/16; c) Recibo de mensalidade emitido pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Porto Alegre do Norte/MT, em 06.08.2001, em 

nome da requerente – fl.17; d) Certidão emitida pela 28ª Zona Eleitoral de 

Porto Alegre do Norte/MT, atestando a ocupação de agricultora da 

requerente, emitida em 03.12.2012 – fl.18; e) Notas fiscais em nome da 

autora, consignando o endereço na zona rural, referentes ao ano de 2012 

– fl.19; f) Certidão do INCRA, atestando que a requerente juntamente com 

seu esposo são assentados no Projeto de Assentamento PA Liberdade, 

localizado no município de Porto Alegre do Norte-MT, desde 09/01/1998– fl. 

20. Corroborando, os testemunhos colhidos durante a audiência de 

instrução e julgamento foram uníssonos e harmônicos no sentido de que a 

parte autora desempenhou labor rural, por período superior ao da carência 

exigida e em regime de economia familiar: A testemunha Neci Martins Lima 

declarou, em juízo, “que conhece a parte requerente desde 1990; que a 

parte requerente sempre foi trabalhadora rural; que a parte requerente 

tinha uma propriedade rural localizada no assentamento Gleba Liberdade, 

Setor 8, município de Porto Alegre do Norte, aproximadamente 20 

alqueires; que plantava milho, arroz, mandioca e banana; que cria galinha, 

porco e gado para própria subsistência dela e da família; que não tinha 

ajuda de terceiros ou contratavam empregados; que na propriedade rural 

não tinha maquinários, sendo o serviço manual; que há dois anos a 

requerente mudou-se para a cidade de Porto Alegre do Norte; que antes a 

requerente morava na referida propriedade rural.” A testemunha Luciene 

Coelho Silva disse, em juízo, “que conhece a parte requerente desde 

1993; que a parte requerente sempre foi trabalhadora rural; que a parte 

requerente tinha uma propriedade rural localizada no assentamento Gleba 

Liberdade, Setor 8, município de Porto Alegre do Norte, aproximadamente 

20 alqueires; que plantava milho, arroz e mandioca; que cria galinha e 

porco para própria subsistência dela e da família; que não tinha ajuda de 

terceiros ou contratavam empregados; que na propriedade rural não tinha 

maquinários, sendo o serviço manual; que há dois anos a requerente 

separou do marido e mudou-se referida propriedade rural.” Assim sendo, 

estando demonstrado o efetivo trabalho rural pela prova documental 

corroborada pela prova testemunhal apresentada, deve ser reconhecido o 

direito à obtenção do benefício de aposentadoria por idade, no valor de um 

salário mínimo. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de 

condenar o INSS ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de 

um salário mínimo, em favor da parte autora, com termo inicial em 

29.05.2017 (fl. 25), data do requerimento administrativo – DER. Quanto à 

atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no 

julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e do STJ, 

sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, incidem juros 

moratórios conforme os índices aplicáveis às cardenetas de poupança 

(artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), 

devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, 

desde quando devidas, de acordo com o INPC. Sem custas processuais, 

diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação 

da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação. Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão. Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. 

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000480-68.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RIBEIRO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000480-68.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA RIBEIRO LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO LIMA ajuizou a presente 

ação na qual pleiteia o benefício previdenciário para concessão de 

aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já qualificados nos 

autos. Argumenta a parte autora que é segurada especial da Previdência 

Social e preenche os requisitos legais para obtenção do mencionado 

benefício. Juntou os documentos de fls. 12/37. Regularmente citada, a 

autarquia ré apresentou contestação, oportunidade em que juntou extratos 

do CNIS em nome da autora (fls. 42/59). Impugnação à fl. 61. Realizada a 

audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas 

(fl. 66). A parte autora ofertou alegações finais remissivas. É o relatório. 

Decido. Entendendo presentes os pressupostos processuais, legitimidade, 

interesse processual e não havendo preliminares, nulidades ou questões 

prejudiciais a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito. Da análise 

detida e cautelosa dos autos, verifica-se que melhor sorte assiste à parte 

autora, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, concessão de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural está condicionada à 

presença dos seguintes requisitos: a) Contar 55 (cinquenta e cinco) anos 

de idade, se mulher, e 60 (sessenta), se homem; b) Comprovar o efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido (art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). Saliente-se que 

o tempo de serviço, inclusive mediante justificação administrativa ou 

judicial, só produzirá efeito quando baseado em início de prova 

material/documental (§ 3º, art. 55, Lei 8.213/91 e Súmula 149/STJ). Com 

efeito, no caso em tela, a parte autora nasceu em 31.12.1958 (fl. 12) e 

completou em 2013 a idade de 55 anos, adimplindo a carência, prevista no 

art. 142 da Lei nº 8.213/91, de 180 meses. No tocante à prova do labor 

rural, verifica-se a presença de início razoável de prova escrita, 

contemporânea ao período de carência, mediante a apresentação em juízo 

dos seguintes documentos: a) Fatura da energia elétrica em nome do 

esposo da autora, consignando endereço rural – fl. 13; b) Certidão emitida 

pelo INCRA, datada em 28.05.2003, em nome da autora, consignando sua 

profissão como agricultora, bem como informando que é ocupante de um 

lote rural no P.A. MARGARDIA, situada no município de Porto Alegre do 

Norte/MT, desde 08/1986 – fl. 16; d) Notas fiscais em nome do cônjuge da 

autora, referente a compra de produtos rurais entre os anos de 2000/ 

2006/2007 e 2010 – fls. 17/24. Corroborando, os testemunhos colhidos 

durante a audiência de instrução e julgamento foram uníssonos e 

harmônicos no sentido de que a parte autora desempenhou labor rural, por 

período superior ao da carência exigida e em regime de economia familiar: 

A testemunha Maria Neli Nunes Moreira declarou, em juízo, que conhece a 

requerente desde 1991; que a requerente sempre foi trabalhadora rural; 

que a requerente tem uma propriedade rural, localizada no assentamento 

UNIÃO MARGARIDA, município de Porto Alegre do Norte/MT, de 

aproximadamente 20 alqueires; que plantam arroz e milho; que criam 

galinha, porco e gado para própria subsistência dela e da família; que não 

tem ajuda de terceiros ou contratam empregados; que na propriedade rural 

não tem maquinários, sendo o trabalho manual; que atualmente a 

requerente reside ainda na referida propriedade rural; que a requerente 

nunca trabalhou ou morou na cidade; que a requerente não tem veículos; 

que o marido trabalhava no campo e agente de saúde. A testemunha João 

Pereira Araújo disse, em juízo, que conhece a requerente há 20 anos; que 

a requerente sempre foi trabalhadora rural; que a requerente tem uma 

propriedade rural, localizada no assentamento BELA VISTA LIMPA, 
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município de Porto Alegre do Norte/MT, de aproximadamente 16 alqueires; 

que plantam mandioca; que criam galinha, porco e gado (08 cabeças) para 

própria subsistência dela e da família; que não tem ajuda de terceiros ou 

contratam empregados; que na propriedade rural não tem maquinários, 

sendo o trabalho manual; que atualmente a requerente reside ainda na 

referida propriedade rural; que a requerente nunca trabalhou ou morou na 

cidade; que a requerente não tem veículos; que o marido trabalhava no 

campo e agente de saúde. Registre-se que a atividade urbana do cônjuge 

não desqualifica a condição rurícola da requerente, porque tal vínculo 

somente retira a condição do membro que se afasta do trabalho rural. Nos 

termos do Art. 11. § 9º, caput, da Lei nº 8.213/91: "Não é segurado 

especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de 

rendimento". Assim sendo, estando demonstrado o efetivo trabalho rural 

pela prova documental corroborada pela prova testemunhal apresentada, 

deve ser reconhecido o direito à obtenção do benefício de aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de 

Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da parte 

autora, com termo inicial em 29.09.2017(fl. 25), data do requerimento 

administrativo – DER. Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 

22.02.2018, incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às 

cardenetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas 

atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o 

INPC. Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, 

inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o 

valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 

111 do STJ. Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os 

elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo 

do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela 

provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o benefício 

buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação. Oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000168-92.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEUZA SANTANA BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000168-92.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARILEUZA SANTANA BESERRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL MARILEUZA SANTANA BESERRA 

ajuizou a presente ação na qual pleiteia o benefício previdenciário para 

concessão de aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já 

qualificados nos autos. Argumenta a parte autora que é segurado especial 

da Previdência Social e preenche os requisitos legais para obtenção do 

mencionado benefício. Inicial acostada com documentos às fls. 11/33. 

Regularmente citada, a autarquia ré apresentou contestação às fls. 47/53. 

Impugnação às fls. 65/70. Realizada a audiência de instrução e julgamento, 

foram inquiridas duas testemunhas (fls. 75/76). A parte autora ofertou 

alegações finais remissivas. É o relatório. Decido. Entendendo presentes 

os pressupostos processuais, legitimidade, interesse processual e não 

havendo preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem 

analisadas, passo ao julgamento de mérito. Da análise detida e cautelosa 

dos autos, verifica-se que melhor sorte assiste à parte autora, conforme a 

seguir será demonstrado. Com efeito, a concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural está condicionada à presença dos seguintes 

requisitos: a) Contar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 

(sessenta), se homem; b) Comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 48, 

§§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). Saliente-se que o tempo de serviço, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando 

baseado em início de prova material/documental (§ 3º, art. 55, Lei 8.213/91 

e Súmula 149/STJ). Com efeito, no caso em tela, a parte autora nasceu em 

10.09.1961 (fl. 31) e completou em 2016 a idade de 55 anos, adimplindo a 

carência, prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91, de 180 meses. No 

tocante à prova do labor rural, verifica-se a presença de início razoável de 

prova escrita, contemporânea ao período de carência, mediante a 

apresentação em juízo do seguinte documento: a) a) Cópia da certidão de 

casamento da autora, celebrado em 14.07.1978, consignando a profissão 

de seu cônjuge como lavrador – fl. 10; b) b) Cópia certidão emitida pelo 

INCRA, em nome da autora e de seu esposo, datada em 17.12.2013, 

atestando que ambos são ocupantes de um lote rural, desde 1994, 

localizado no P.A. Santo Antônio do Fontoura I, município de Confresa/MT- 

fl. 11; c) c) Fatura da energia elétrica em nome do cônjuge da autora, 

constando endereço na área rural – fl. 16; d d) Notas fiscais em nome do 

esposo da autora, referente à compra de produtos rurais entre os anos de 

2003/ 2007/ 2013/ 2016 – fls. 18/24; e) e) Cópia da carteira de associação 

dos produtores rurais do Cajueiro do Fontoura gleba Santo Antônio I, em 

nome do cônjuge da autora, admitido em 09.04.2017 – fl. 25; f) f) Cópia da 

ficha dos trabalhadores rurais do município de Confresa/MT, em nome do 

esposo da autora, emitida em 09.05.2007 – fl. 26. Corroborando, os 

testemunhos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento foram 

uníssonos e harmônicos no sentido de que a parte autora desempenhou 

labor rural, por período superior ao da carência exigida e em regime de 

economia familiar: A testemunha Isailton de Matos Rodrigues declarou, em 

juízo, que conhece a requerente desde 2000; que residem na mesma 

região; que a requerente sempre foi trabalhadora rural; que a requerente 

tem propriedade rural localizada no assentamento PA Santo Antônio do 

Fontoura I, município de Confresa/MT, de aproximadamente 14 alqueires; 

que mora com a requerente o marido, Sr. José, e dois netos; que plantam 

mandioca e milho; que criam galinha, porco e gado (30 cabeças) para 

própria subsistência dela e da família; que acredita que o marido da 

requerente recebe benefício; que a requerente nunca trabalhou ou morou 

na cidade; que a requerente tem uma motocicleta; que a área rural da 

requerente fica há 90 km de Confresa/MT; que não tem ajuda de terceiros 

ou contratam empregados; que na propriedade rural não tem maquinários. 

A testemunha Célio Ribeiro Caldas disse, em juízo, que conhece a 

requerente desde 2002; que são vizinhos de terra; que a requerente 

sempre foi trabalhadora rural; que a requerente tem propriedade rural 

localizada no assentamento PA Santo Antônio do Fontoura I, município de 

Confresa/MT, de aproximadamente 14 alqueires; que mora com a 

requerente, o marido, Sr. José, e dois netos; que criam galinha, porco e 

gado (30 cabeças) para própria subsistência dela e da família; que a 

requerente nunca trabalhou ou morou na cidade; que a requerente tem 

uma motocicleta; que a área rural da requerente fica há 90 km de 

Confresa/MT; que não tem ajuda de terceiros ou contratam empregados; 

que na propriedade rural não tem maquinários. Registre-se que os 

vínculos do marido da requerente foram exercendo a função de vaquerido 

e capataz, conforme se vê às fls. 68/69, razão pela qual, estando 

demonstrado o efetivo trabalho rural pela prova documental corroborada 

pela prova testemunhal apresentada, deve ser reconhecido o direito à 

obtenção do benefício de aposentadoria por idade, no valor de um salário 

mínimo. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de 

condenar o INSS ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de 

um salário mínimo, em favor da parte autora, com termo inicial em 

02.08.2017 (fls. 27/28), data do requerimento administrativo. Quanto à 

atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no 

julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e do STJ, 

sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, incidem juros 

moratórios conforme os índices aplicáveis às cardenetas de poupança 

(artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), 

devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, 

desde quando devidas, de acordo com o INPC. Sem custas processuais, 

diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação 

da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Em se tratando de verba 
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alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação. Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão. Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. 

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001330-25.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ANDRE BRUNETTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001330-25.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: SILVIO ANDRE 

BRUNETTA Cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se com os 

cumprimentos e as baixas necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001330-25.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ANDRE BRUNETTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001353-68.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON DA SILVA SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA (MT) (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001353-68.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: CLEYTON DA SILVA SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA (MT) Ponderando a alegação de 

pobreza nos autos, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

ressaltada a possibilidade de revogação. Postergo a análise do pedido de 

tutela de urgência, o qual será apreciado após a realização da audiência 

conciliatória e manifestação da parte contrária. Assim, conforme dispõe o 

art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 09h00min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será 

intimado por meio do advogado e o passivo será citado pessoalmente. Os 

envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos 

advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá 

apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na 

autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000782-97.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOUREDO DA SILVA OAB - MT14326/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para no 

prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60745 Nr: 3683-60.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Domingos Lazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi intimado em 

08/11/2018, via DJE por meio de seu advogado, para no prazo legal, 

manifestar sobre o teor do auto de avaliação juntado aos autos e nada 

apresentou ao processo, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20128 Nr: 792-08.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Compulsando os autos, verifico que não foi acostado aos autos o 

indeferimento administrativo do pedido, razão pela qual converto o 

julgamento em diligência.

Desse modo, diante da decisão do STF em sede do Recurso Extraordinário 

(RE) 631240, à qual foi atribuída repercussão geral e pronunciou ser 

imprescindível o prévio requerimento administrativo indeferido, para fim de 

posterior judicialização da matéria, fixo à requerente o prazo de 30(trinta) 

dias para juntada de tal comprovação, sob pena de extinção do feito.

Com a vinda ou decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001349-31.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001349-31.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: EDILSON OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: INSS Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil. Esclareço que deixo de 

designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que 

como de praxe e conforme se extrai da própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, resta 

demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por hábito ou regra 

transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000412-21.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDES DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000412-21.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANAIDES DIAS PEREIRA RÉU: INSS ANAIDES DIAS PEREIRA 

ajuizou a presente ação na qual pleiteia o benefício previdenciário para 

concessão de aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já 

qualificados nos autos. Argumenta a parte autora que é segurada especial 

da Previdência Social e preenche os requisitos legais para obtenção do 

mencionado benefício. Juntou os documentos de fls. 12/28. Regularmente 

citada, a autarquia ré apresentou contestação, oportunidade em que 

juntou extratos do CNIS em nome da autora (fls. 32/44). Impugnação nas 

fls. 45/46. Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram 

inquiridas duas testemunhas (fls. 52/53). A parte autora ofertou alegações 

finais remissivas. É o relatório. Decido. Entendendo presentes os 

pressupostos processuais, legitimidade, interesse processual e não 

havendo preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem 

analisadas, passo ao julgamento de mérito. Da análise detida e cautelosa 

dos autos, verifica-se que melhor sorte assiste à parte autora, conforme a 

seguir será demonstrado. Com efeito, concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural está condicionada à presença dos seguintes 

requisitos: a) Contar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 

(sessenta), se homem; b) Comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 48, 

§§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). Saliente-se que o tempo de serviço, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando 

baseado em início de prova material/documental (§ 3º, art. 55, Lei 8.213/91 

e Súmula 149/STJ). Com efeito, no caso em tela, a parte autora nasceu em 

08.09.1956 e completou em 2011 a idade de 55 anos, adimplindo a 

carência, prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91, de 180 meses. No 

tocante à prova do labor rural, verifica-se a presença de início razoável de 

prova escrita, contemporânea ao período de carência, mediante a 

apresentação em juízo dos seguintes documentos: a) Certidão de 

casamento, celebrado em 23.11.1974, atestando a profissão de lavrador 

do seu esposo – fl.14; b) Certidão de nascimento dos filhos Glaucio 

Pereira Tavares e Cleiriane Pereira Tavares, nascidos, respectivamente 

nos anos de 1975 e 1985, consignando a profissão de lavrador do esposo 

da autora – fls. 15/16; c) Recibo de mensalidade emitido pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Porto Alegre do Norte/MT, em 06.08.2001, em 

nome da requerente – fl.17; d) Certidão emitida pela 28ª Zona Eleitoral de 

Porto Alegre do Norte/MT, atestando a ocupação de agricultora da 

requerente, emitida em 03.12.2012 – fl.18; e) Notas fiscais em nome da 

autora, consignando o endereço na zona rural, referentes ao ano de 2012 

– fl.19; f) Certidão do INCRA, atestando que a requerente juntamente com 

seu esposo são assentados no Projeto de Assentamento PA Liberdade, 

localizado no município de Porto Alegre do Norte-MT, desde 09/01/1998– fl. 

20. Corroborando, os testemunhos colhidos durante a audiência de 

instrução e julgamento foram uníssonos e harmônicos no sentido de que a 

parte autora desempenhou labor rural, por período superior ao da carência 

exigida e em regime de economia familiar: A testemunha Neci Martins Lima 

declarou, em juízo, “que conhece a parte requerente desde 1990; que a 

parte requerente sempre foi trabalhadora rural; que a parte requerente 

tinha uma propriedade rural localizada no assentamento Gleba Liberdade, 

Setor 8, município de Porto Alegre do Norte, aproximadamente 20 

alqueires; que plantava milho, arroz, mandioca e banana; que cria galinha, 

porco e gado para própria subsistência dela e da família; que não tinha 

ajuda de terceiros ou contratavam empregados; que na propriedade rural 

não tinha maquinários, sendo o serviço manual; que há dois anos a 

requerente mudou-se para a cidade de Porto Alegre do Norte; que antes a 

requerente morava na referida propriedade rural.” A testemunha Luciene 

Coelho Silva disse, em juízo, “que conhece a parte requerente desde 

1993; que a parte requerente sempre foi trabalhadora rural; que a parte 

requerente tinha uma propriedade rural localizada no assentamento Gleba 

Liberdade, Setor 8, município de Porto Alegre do Norte, aproximadamente 

20 alqueires; que plantava milho, arroz e mandioca; que cria galinha e 

porco para própria subsistência dela e da família; que não tinha ajuda de 

terceiros ou contratavam empregados; que na propriedade rural não tinha 

maquinários, sendo o serviço manual; que há dois anos a requerente 

separou do marido e mudou-se referida propriedade rural.” Assim sendo, 

estando demonstrado o efetivo trabalho rural pela prova documental 

corroborada pela prova testemunhal apresentada, deve ser reconhecido o 

direito à obtenção do benefício de aposentadoria por idade, no valor de um 

salário mínimo. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

NCPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de 

condenar o INSS ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de 

um salário mínimo, em favor da parte autora, com termo inicial em 

29.05.2017 (fl. 25), data do requerimento administrativo – DER. Quanto à 

atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no 

julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e do STJ, 

sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, incidem juros 

moratórios conforme os índices aplicáveis às cardenetas de poupança 

(artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), 

devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, 

desde quando devidas, de acordo com o INPC. Sem custas processuais, 

diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação 

da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação. Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão. Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. 

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NADIENE MARIA CESARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PAULO SANTANA MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001040-10.2018.8.11.0059. REQUERENTE: NADIENE MARIA CESARIO DA 

SILVA REQUERIDO: JOÃO PAULO SANTANA MORAES Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 28 de janeiro de 2019, às 

15h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, as requeridas têm o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001359-75.2018.8.11.0059. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: LUCILENE DA SILVA 

COSTA Recebo a inicial e designo audiência de conciliação para o dia 28 

de janeiro de 2019, às 16h30min(horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Caso não haja acordo, as requeridas têm o prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da audiência, para apresentarem contestação, sob pena 

julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado 

n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-30.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001362-30.2018.8.11.0059. REQUERENTE: WEMERSON DA SILVA 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 28 de janeiro de 2019, às 

17h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, as requeridas têm o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-53.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001354-53.2018.8.11.0059. REQUERENTE: GENILSON PEREIRA GOMES 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO GENILSON PEREIRA GOMES ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c tutela 

urgência em face de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, já qualificados nos autos. Aduz o autor que fez um 

financiamento de veiculo na instituição financeira, ficando inadimplente em 

algumas parcelas. Alega que, na sequência, realizou acordo com a 

requerida para quitação do débito no valor de R$ 2.000,10 (dois mil reais e 

dez centavos) comprovante em anexo (fl.23), comprometendo a retirar 

seu nome dos órgãos de proteção ao credito. Assevera que desconhece 

o débito protestado (fls.17/19), e ao entrar em contato com a requerida, 

não obteve resultado, sendo assim continua com negativação no Serasa e 

título protestado no 2° Serviço Notarial e Registral de Porto Alegre do Norte 

– MT. Desse modo, entendendo presentes os requisitos, requereu a 

concessão de medida liminar para sustação do protesto e Serasa/SPC. É o 

breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, especialmente o 

comprovante de pagamento anexado a inicial. O perigo de dano é 

evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – 

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES 

DEMONSTRADA DE PLANO – DEFERIMENTO LIMINAR – POSSIBILIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se dos autos constam a fumaça do 

bom direito e está constatado o perigo de dano de difícil ou incerta 

reparação e havendo controvérsias a respeito do que restou pactuado 

entre as partes, é cabível a concessão da liminar de sustação de protesto, 

mormente, quando prestada caução idônea." (TJMT, AI 181733/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 30/03/2016, Publicado no DJE 05/04/2016). Por outro lado, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando ao “2° Serviço Notarial e Registral de Porto Alegre do Norte – 

MT”, a sustação do protesto em nome do Requerente dos seus bancos de 

dados, tão somente em relação aos débitos oriundos da empresa 

demandada, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a 

intimação da parte Ré para que se abstenha, até decisão final nestes 

autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome do 

Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido 

nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 

Outrossim, designo audiência de conciliação para o dia 28 de janeiro de 

2019, às 16h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não 

haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-10.2018.8.11.0059
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Parte(s) Polo Ativo:

NADIENE MARIA CESARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PAULO SANTANA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001040-10.2018.8.11.0059. REQUERENTE: NADIENE MARIA CESARIO DA 

SILVA REQUERIDO: JOÃO PAULO SANTANA MORAES Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 28 de janeiro de 2019, às 

15h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, as requeridas têm o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92009 Nr: 10387-21.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Crrmo da Silva Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste em prosseguimento, frisando que 

eventual inércia implicará no arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53723 Nr: 3173-81.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Hérculano de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil para reconhecer o direito do autor ao benefício de 

prestação continuada, conforme previsto no artigo 20 da Lei 8.742/93, no 

valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data do requerimento 

administrativo devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros.

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado.

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária deve incidir desde o vencimento de cada parcela, 

segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda 

que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o índice IPCA-15.

Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a 

despesas que tenha antecipado e que venham a ser devidamente 

comprovadas e submetidas a posterior liquidação.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) 

salários mínimos. .

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 11433 Nr: 1716-58.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT, Julliane Alves da Silva - OAB:18251 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido formulado pela requerente, razão pela qual redesigno a 

audiência de instrução para o dia 15 de março de 2019, às 13h00min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Frise-se que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Intime-se a requerente por intermédio de seu patrono constituído.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 27 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 7390 Nr: 2063-62.2005.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Cardoso Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Boa Ventura, Antônio Carlos, vg. 

"Carlinhos"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:2533/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Anaurus Vinicius V. de Oliveira - OAB:8216, 

Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 Considerando a desnecesidade da continuidade do apensamento do feito 

na folha 221, desapensem-se estes dos autos de código 4815 e 

arquivem-se na condição de findo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 89638 Nr: 9093-31.2017.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622, RAIRA MORAES DE MIRANDA - 

OAB:20050/O

 Aqui se tem AÇÃO DE GUARDA DEFINITIVA CUMULADA COM MEDIDA 

CAUTELAR.

Em audiência de conciliação, restou acertado entre as partes o direito de 

visitas à criança, que será exercido pela genitora.

O requerido apresentou contestação, não tendo a requerente apresentado 

impugnação.

Instados a se manifestarem, as partes não requereram outro tipo de 

produção de prova.
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Destermino que sejam realizados estudos técnicos psicossociais tanto na 

residência e família da autora quanto do réu, bem como em relação à 

criança, podendo, se for o caso, expedir-se carta precatória para 

cumprimento do ato.

Faculto às partes a formulação de quesitos e indicação de assistentes 

técnicos, no prazo comum de até 15 dias úteis, sob o risco de preclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46495 Nr: 2303-70.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 Aqui se tem ação penal instaurada em desfavor de Valdomiro de Souza 

Neto, pela prática da conduta tipificada no artigo 303, caput e parágrafo 

único, combinado com o artigo 302, parágrafo primeiro, inciso I, ambos da 

Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Designo a audiência de suspensão condicional do processo para o dia 10 

de maio de 2019, às 14h00min (horário de MATO GROSSO).

 Intime-se o acusado Valdomiro de Souza Neto.

Deverá o Oficial de Justiça no momento da intimação, advertir o réu que 

deve comparecer à solenidade acompanhado de advogado e, caso não 

possua condições financeiras, necessitará comparecer a Secretária da 3ª 

Vara desta Comarca para manifestar interesse em assistência judiciária 

gratuita até o dia 30 de março de 2019.

Para tanto, determino à Secretaria deste Juízo que realize as expedições, 

até o dia 19 de dezembro de 2018 e advirta o senhor Oficial que deverá 

cumprir até o dia 28 de fevereiro de 2019.

 Deverá o Oficial de Justiça cientificar o apenado de que, se não 

comparecer ao Fórum até a data estabelecida, quando não tiver condições 

financeiras para contratação de advogado, , poderá o processo ter 

seguimento normal.

Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público e, se for o caso à 

Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51633 Nr: 1387-02.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleandro Ademir Hermes, Fernanda Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Aqui se tem ação penal promovida pelo Ministério Público em face de 

ELEANDRO ADEMIR HERMES e de FERNANDA FERREIRA.

Citados, os acusados apresentaram resposta à acusação.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária dos acusados, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de junho de 2019, às 15h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público, a 

Defensoria Pública e a Defesa nomeada.

Expeça-se mandado de intimação aos acusados, para serem ouvidos em 

interrogatório.

Expeça-se mandado de intimação às testemunhas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40805 Nr: 527-69.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wnifran Pereira da Silva, vulgo "Nifran"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Autos n.º 527-69.2012.811.0059 (código 40805)

SENTENÇA

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

desfavor de Wnifran Pereira da Silva pela prática de delito tipificado no 

artigo 147 do Código Penal cumulado com o artigo 21 do Decreto Lei 

3.688/41, no âmbito da violência doméstica.

O acusado foi condenado ao pagamento de 20 dias-multa por meio da 

sentença prolatada no dia 16 de junho de 2014.

O Ministério Público teve ciência da referida sentença em 30 de junho de 

2014, não havendo interposição de recurso.

Decido.

Considerando que para casos como o destes autos o Código Penal prevê 

02 (dois) anos para que o Estado possa lograr uma execução da pena de 

multa, há que se cogitar de ter havido a prescrição da pretensão 

executória.

Tendo em conta que a sentença foi publicada em 03 de julho de 2012 sem 

que tenha, desde então, ocorrido qualquer fato interruptivo da prescrição, 

imperiosa a necessidade de reconhecimento da prescrição, 

independentemente da idade do acusado na data do fato.

Sendo assim, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 

EM RELAÇÃO À WNIFRAN PEREIRA DA SILVA e EXTINGO A 

PUNIBILIDADE dele à imputação da execução da pena objeto deste 

processo.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após, arquivem-se estes autos na condição de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 20 de agosto de 2018.

 Marcos André da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46643 Nr: 2443-07.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberson Aprigio Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:8.977/A

 Tendo em conta que a denúncia foi recebida em 23 de junho de 2014 sem 

que tenha, desde então, ocorrido qualquer outro fato interruptivo da 

prescrição, imperiosa a necessidade de reconhecimento da prescrição. 

De outro modo, o delito previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, 

estabelece pena mínima de 03 (três) meses de detenção e, tendo em 

conta que o réu é tecnicamente primário, não ostenta maus antecedentes 

e a ação foi normal ao tipo penal, é pertinente considerar a possibilidade 

de ter ocorrido prescrição em perspectiva.Para o crime que lhe foi 

imputado, pelas condições do acusado (tecnicamente primário, bons 

antecedentes) e pelas condições em que se desenvolveu a ação, o réu, 

mesmo que fosse condenado, receberia pena inferior a 02 (dois) anos e, 

nessa situação, a prescrição se daria em 04 (quatro) anos. Assim, mesmo 

na hipótese de condenação, eventual pena aplicada, estaria fadada à 

prescrição, pois, entre o recebimento da denúncia e a atualidade já 

decorreram mais de 04 (quatro) anos.Isso é dito por que, se uma possível 

pena em concreto não ultrapassará 02 (dois) anos e o prazo de 

prescrição, tem ocorrência em 04 (quatro) anos, a pretensão punitiva já 

estará frustrada.O reconhecimento da prescrição em perspectiva se 

amolda à melhor realidade porque o serviço público prestado pelo 

Estado-juiz é extremamente oneroso aos cofres públicos, com dispêndios 

de recursos humanos e financeiros.Sendo assim, sabendo-se que uma 

eventual condenação já estará fadada à ineficácia por causa de uma 

certa prescrição da pretensão punitiva, nada mais acertado do que, desde 

logo, reconhecê-la.DISPOSITIVOAnte tudo o que foi dito até aqui nesta 

Sentença, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE 

DE WEBERSON APRIGIO BISPO, quanto às imputações feitas nestes 

autos.Ciência ao Ministério Público.Ocorrendo o trânsito em julgado, 
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arquivem-se estes autos na condição de findo.Porto Alegre do Norte (MT), 

20 de agosto de 2018. Marcos André da Silva Juiz Substituto

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22691 Nr: 614-77.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de VILSON SILVA DE OLIVEIRA, 

condenado a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses 

de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo a primeira 

substituída por duas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no 

art. 155, §4º, II, do Código Penal.

 Entre um ato e outro, o representante do Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso opinou pela extinção da punibilidade do recuperando, ante o 

cumprimento da reprimenda penal.

 É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

 Analisando detidamente a inclusão documentação constante nos autos, 

bem como as respectivas certidões e cálculos de liquidação de pena, 

verifico que o recuperando cumpriu de forma integral a pena privativa de 

liberdade imposta.

 Desta feita, ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VILSON SILVA DE OLIVEIRA, 

relativamente ao presente, em virtude do cumprimento da pena que lhe 

fora imposta, com fundamento nos arts. 109 e 202, ambos, da Lei n. 

7.210/84 (Lei de Execução Penal).

 Considerando que o recuperando não efetuou o pagamento da multa, no 

prazo de 10 (dez) dias, proceda na forma do art. 51, do CP.

 Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo isento do pagamento de emolumentos despesas e custas o 

Ministério Público, nos atos de ofício - Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, 

IV.

 Oficie o Tribunal Regional Eleitoral sobre o cumprimento de pena, a teor da 

Súmula n. 9 do TSE.

 Cientifique o Ministério Público.

 Notifique o apenado.

 Certificado o trânsito em julgado, independentemente de nova conclusão, 

proceda ao arquivamento do feito, com baixa na distribuição, mediante as 

formalidades legais.

 Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,

 P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38149 Nr: 2613-60.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rondônia.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Reis da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 (...) .Ademais, registro que somente nos seguintes períodos houve o 

decurso do prazo prescricional: a) 1° período (do recebimento da 

denúncia em 07/01/2013 à concessão do benefício em 05/05/2014) – 1 

ano 3 meses e 29 dias; b) 2° período (da revogação do benefício em 

26/05/2015 à revogação da decisão que revogou o benefício em 

23/06/2015) – 28 dias. Nesse último caso houve a manutenção da 

concessão do benefício, sobretudo porque determinou nova expedição de 

carta precatória para iniciar/fiscalizar o cumprimento das condições, 

sendo que perdurou até a prolação da sentença penal condenatória, 

portanto, todos os efeitos inerentes à suspensão operaram-se nesse 

prazo, mormente a suspensão do prazo prescricional.Desta feita, 

analisando com a devida acuidade os autos, sobretudo os eventos 

ocorridos na ação penal originária, conforme extratos anexos, verifico que 

não houve o lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição 

da pretensão punitiva estatal, mesmo com a redução pela metade do 

período – menor de 21 anos da data do fato, CP, art. 115, isto porque, ao 

longo do referido benefício não correrá a prescrição, conforme preconiza 

art. 89, §6° da Lei n. 9.099/95.Portanto, INDEFIRO os pedidos formulados, 

de modo que DESIGNO AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA para o dia 26/03/2019, 

às 13h30min, oportunidade em que serão fixadas/especificadas a pena 

restritiva de direitos - CP, art. 44.Ciência ao Ministério Público e a Defesa 

técnica.Intime-se o reeducando.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37787 Nr: 2419-60.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Soares Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 (...) Isto posto, considerando que em relação ao delito pelo qual o rés fora 

condenado ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, na sua forma retroativa, subsumindo-se tais ocorrências ao 

disposto no art. 109 e 110, §1º do Código Penal pátrio, e com fundamento 

no disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO POR 

SENTENÇA, em consonância com o parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE 

PUNIBILIDADE do réu DOUGLAS SOARES MOREIRA DA SILVA pelo 

advento da Prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua forma 

retroativa, a fim de que esta produza seus jurídicos e legais efeitos.É de 

se ressaltar, ainda, que a pena de multa quando for alternativa ou 

cumulativamente cominada ou aplicada é atingida pela prescrição no 

mesmo prazo estabelecido para a pena privativa – CP, art. 14, 

II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença 

absolutória, informando-lhe o número do presente feito (artigo 974 e 1453 

da CNGC).Oficie o Tribunal Regional Eleitoral sobre o cumprimento de 

pena, a teor da Súmula n. 9 do TSE.Ademais, considerando que “na 

hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Caso não haja defensor nomeado, intime-se via edital.Ciência ao 

MPE.Transitada esta em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo definitivo.Sem prejuízo disso, RATIFICO OS HONORÁRIOS outrora 

arbitrados à causídica regularmente nomeada, devendo expedir a 

respectiva certidão.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º 

- “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas 

em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo 

ou PROJUDI”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43212 Nr: 1961-09.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Azovedi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestiva da contestação de ref.28, motivo pelo qual 

impulsiono os autos a fim de intimar o requerente para que, causa, queira, 

impugnar à contestação, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 789 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43695 Nr: 2267-75.2018.811.0019

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genair Marques Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestiva da contestação de ref.27, motivo pelo qual 

impulsiono os autos a fim de intimar o requerente para que, causa, queira, 

impugnar à contestação, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 789 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43851 Nr: 2341-32.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice do Prado Anzoategui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestiva da contestação de ref.27, motivo pelo qual 

impulsiono os autos a fim de intimar o requerente para que, causa, queira, 

impugnar à contestação, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 789 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44111 Nr: 2454-83.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Daria Jenuina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestiva da contestação de ref.29, motivo pelo qual 

impulsiono os autos a fim de intimar o requerente para que, causa, queira, 

impugnar à contestação, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 789 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43889 Nr: 2361-23.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraides da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestiva da contestação de ref.27, motivo pelo qual 

impulsiono os autos a fim de intimar o requerente para que, causa, queira, 

impugnar à contestação, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 789 da 

CNGC.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33468 Nr: 2190-19.2011.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diulisses Pulcherio Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a Portaria n° 1420/2018-PRES do TJMT alterara o 

horário do expediente do dia 19.12.2018 para o período matutino, resta 

prejudicada a oralidade designada anteriormente para esta data, motivo 

pelo qual REDESIGNO-A para o dia 14 de dezembro de 2018, às 14h30min. 

(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar 

as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35105 Nr: 1171-41.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Livorno Pires Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maurício Pires de Barros - 

OAB:11.502-GO

 Vistos, etc.

Certifique o Sr. Gestor quanto a tempestividade dos presentes embargos 

de declaração de fls. 285/286.

Se tempestivo, recebo os embargos (CPP, art. 382), no mais, DETERMINO:

 I – Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, caso queira, no 

prazo legal.

 Ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os autos 

conclusos para deliberações.

 Intime-se. Publique-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42921 Nr: 179-75.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseana Oppelt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unitins - Fundação Universidade do Tocantins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Nolasco de Carvalho - 

OAB:

 Impulsiono os autos com o fito de intimar o requerido a apresentar suas 

alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 007/2018-CA - A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de 

Porto Esperidião - MT, no uso de suas atribuições legais e ante o gabarito 

preliminarmente divulgado em 26/11/2018, torna público o Gabarito 

Definitivo da prova realizada na data de 25/11/2018, para o processo 

Seletivo para recrutamento de Estagiários da Comarca de Porto 

Esperidião-MT.

* O Edital n° 007/2018-CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1000004-10.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONEI GONZAGA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT0008328A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUANORTE ATACADO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

PROCESSO n. 1000004-10.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 69.040,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: 

SILVONEI GONZAGA DE CASTRO Endereço: 0, 0, ESTRATA RURAL, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EQUANORTE ATACADO EIRELI - EPP Endereço: 37, 37, CENTRO, 

ENCANTO - RN - CEP: 59905-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PORTO 

ESPERIDIÃO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/01/2018 Hora: 

10h:00 min ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 29 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Analista Judiciário Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51787 Nr: 3401-85.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Baltazar Pires de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o INSS, com envio dos autos, para apresentação de alegações 

finais no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48065 Nr: 1593-45.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete dos Santos Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código Processo Civil. Por força 

da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, observado, no entanto, a condição 

suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade concedida, nos 

termos do art. 98, § 3º, do referido estatuto processual. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54750 Nr: 389-29.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Cleia Balbina D Abadia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código Processo Civil. Por força 

da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, observado, no entanto, a condição 

suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade concedida, nos 

termos do art. 98, § 3º, do referido estatuto processual. P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51401 Nr: 1501-87.2005.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILTON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699

 ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos ensejadores da prisão 

cautelar, indefiro o pedido da defesa e mantenho a prisão preventiva de 

ADEILTON FERREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, para garantia da 

ordem pública e aplicação da lei penal, com espeque nos artigos 312 e 313 

do Código de Processo Penal.Defiro os pedidos constantes do parecer 
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ministerial retro, devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO certificar a data do 

cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado, 

bem como a atual localidade em que se encontra. Ademais, determino o 

RECAMBIAMENTO do acusado para o Presídio da Comarca de Água 

Boa/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32748 Nr: 54-49.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kesley Santiago Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Porphirio P. dos 

Santos - OAB:24.492/MT

 ANTE O EXPOSTO, declaro a extinção da punibilidade do denunciado 

Luciano Cavalcante Nascimento Vieira, o que faço com fulcro no art. 107, 

inciso I, do Código Penal, determinando o arquivamento dos autos, com as 

baixas e anotações necessárias com relação a este acusado. Insta 

mencionar que a presente ação penal tramitará apenas em desfavor do 

denunciado Kesley Santiago Costa, devendo a Secretaria retificar o 

cadastro do pólo passivo junto ao sistema Apolo. Prosseguindo o feito, 

tendo em vista que o denunciado Kesley Santiago Costa foi notificado 

pessoalmente e informou não possuir condições financeiras para 

constituir advogado, nomeio o advogado Marcelo da Cunha Marinho, 

inscrito na OAB/MT – 12.501/A para atuar em sua defesa técnica. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final do 

processo. Intime-se o advogado para apresentação de defesa prévia no 

prazo de 10 (dez) dias, consoante dispõe o artigo 55 da Lei 11.343/06. 

Após, tornem conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-87.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI ROCHTESCHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar 

a parte Autora, via DJE, para que se manifeste nos autos sobre os valores 

depositados, bem como para requerer o que entender de direito.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Edital

EDITAL PARA CONHECIMENTO

A EXMA. SRA. DRA. DAIENE VAZ DE CARVALHO GOULART, MMª JUÍZ DE 

DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem 

conhecimento, que nos termos do artigo 440 do Código de Processo Penal, 

se acham alistados para servirem no TRIBUNAL DO JURI, do ano de dois 

mil e dezenove, os cidadãos abaixo relacionados:

NOME ENDEREÇO

Adnilson Zanol Comerciante Rio Branco/MT

Anderson de Oliveira Funcionário da Cooperb Rio Branco /MT

Andréia Aparecida Martins Professora Av. Boa Vista, s/n Lambari D’Oeste

Andressa Santana Oliveira Estagiária da Policia Civil Lambari D’Oeste/MT

Adriano Roma dos Anjos Fazenda Jaragua, Comunidade Corgão, Rio 

Branco/MT

Adriano Tavares Rodrigues Rua Bahia, Operário

Alzira Silva Moreira Funcionária Pública Estadual Av. Independência, Rio 

Branco/MT

Angela Cristina Dutra Domingues Funcionária Pública Municipal Rua A, 

Casa 7, Rio Branco/MT

Agnelo Campos Silva Funcionário Público Estadual Rua Espírito Santo, Rio 

Branco/MT

Auxiléia Maria de Souza Funcionário Público Municipal Rua Espírito Santo, 

s/n Rio Branco/MT

Alessandro Francisco da Silva Funcionário Público Municipal Rua Thiago 

Bartolomeu, Lago Azul, Lambari D’Oeste/MT

Antônio Vieira da Silva Funcionário Público Estadual Rua dos Estudantes, 

18, Centro, Rio Branco/MT

Aroldson Alves do Nascimento Funcionário Público Municipal Salto do Céu 

/MTMT

Bruna Flores de Mello Rua Cuiabá, Operário, Rio Branco/MT

Célio Gomes Jardim Sicredi, Lambari D’Oeste/MT

Célio Pereira da Silva Eletricista Rio Branco / MT

David Allef Bandeira Leal Rua dos Agricultores, Centro, Rio Branco/MT

Denise da Costa Preisigke Faria Rua Amazonas, L 01, Q 20, Vila Maria, Rio 

Branco/MT

Cleidiane Ferreira Dias Vendedora Rua C, Casa 45, Bela Vista, Salto do 

Céu/MT

Cleidiane Lima da Costa Funcionária Pública Rua Espírito Santo, Cachoeira, 

Salto do Céu/MT

Cleitiane Tomazelli Rua Para, Vila Maria, Rio Branco/MT

Cleuzenir Peres dos Santos Funcionário Público Estadual Rua Minas 

Gerais – Rio Branco-MT

Debora Ribeiro dos Santos Funcionária Pública Estadual Rio Branco/ MT

Diene Fialho Candido Rua Juscelino Kubischek, 101, Salto do Céu/MT

Dirlene Correia Medeiros Funcionário Público Estadual Rio Branco – MT

Diudréia Kafler Autônoma Salto do Céu-MT

Edgar Francisco de Almeida Av. Sete de Setembro, 79, Rio Branco/MT

Edna Pereira dos Santos Lambari D’Oeste/MT

Edno Clementino Filho Funcionário Público Municipal Rio Branco /MT

Eduardo da Silva Oliveira Funcionário Público Municipal Sitio Santa Luzia, 

Zona Rural, Santo do Céu/MT, (65)995-98446

Eduardo Lope da Silva Professor Lambari D’Oeste

Elmadam Rodrigues de Almeida Frentista Rua José Silveira Tavares, 645, 

Rio Branco/MT.

Ereni Ferreira da Silva Apoio Administrativo Lambaro D’ Oeste

Flávio dos Santos Souza Funcionário Público Estadual Av. Pedro 

Inocêncio, 621, Rio Branco/MT.

Fagner Rodrigues Araujo Funcionária Pública Rua Espirito Santo S/N , Salto 

de Ceu.

Gleicimara Alves de Menezes Av. Independência, Vila Maria, Rio 

Branco/MT.

Gleidson Almeida Vilela Comerciante Rio Branco-MT

Gilmar Antonio dos Santos

 Escriturário R. Firmino Zanol, s/n, Fidelândia-Rio Branco-MT

Gilson Francisco de Oliveira

 Comerciante Av. Imigrantes, s/nº, Operários, Rio Branco-MT

Gisele Yunes Comerciante Rio Branco-MT

Heverton Aragão Leal Rodrigues

 Contador R. Voluntário da Pátria, Centro, Rio Branco-MT

Hilton Bahiense Filho Funcionário Público Estadual Rio Branco/MT

Janeide Caboclo da Silva Av. Brasilia, Rio Branco/MT

Janicleia Ventura Técnico Administrativo Lambari D’Oeste

Jose Cardoso Neves Professor Lambari D’Oeste

João Paulo Pereira dos Santos

 Estudante Av. Cerejeiras, n° 13, Rio Branco-MT

Joelson José Dalbem da Silva Comerciante Rio Branco/MT

José Lino de Souza Produtor Rural Rio Branco/MT

José Divino Mariano Autônomo Rio Branco/MT

Josiel Peterle Pecuarista Rio Branco/MT

Josiane Alves de Oliveira Rua Dalri Riva, Salto do Ceu.

Josiel Dorriguetti de Oliveira Funcionário Público Estadual Rua 13 de maio, 

330, Rio Branco/MT

Jucimar Tiago Batista Apoio Administrativo Lambari D’Oeste

Judson Radley Alves de Assis Rua Rio de Janeiro, Rio Branco/MT

Francisco Rodrigues Filho Funcionário Público Estadual Rua Voluntários da 
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Pátria, Rio Branco/MT

Kaueli Cristina de Souza Rua 13 de Maio, Rio Branco/MT

Keila Nunes de Moura Funcionara Publica Rio Branco-MT.

Kelem Cristina de Sene Santos Professora Lambari D’Oeste

Kely Elenice Freres Coqueiro Diretora da Escola Manoel Tavares Rio 

Branco/MT

Kesia Paula Santos Costa Sitio São Sebastião, Rio Branco/MT

Lanai Genascoli Bartolomeu Funcionário Público Municipal Rua Cidrolandia, 

nº 3060, Centro, Lambari D’Oeste/MT, (65) 3228-1215

 Luciana da Silva Rua Santa Maria, Rio Branco/MT

Luciana Guedes de Freitas da Silva Assunção Rua dos Agricultores, Rio 

Branco/MT

Marcelaine Fernandes Secretária Rio Branco/MT

Maria Célia Roma Funcionário Público Municipal Av. Cerejeiras, 90, 

Fidelândia, Rio Branco/MT

Maria Lindinalva de Assis Rua José Martins Ferrari, Rio Branco/MT

Maria Helian de Oliveira Funcionária Pública Municipal Rio Branco/MT

Maria Silene Jacinto Rua Alagoas, 87, Rio Branco/MT

Marcos Francisco Domingos Comerciante Av. 7 de setembro, Salto do 

Céu-MT

Marília Pereira Secretária Rio Branco/MT.

Marinete Scandian Funcionário Público Municipal Rio Branco/MT

Mariele Alves Rua Para, Rio Branco/MT

Michele Castro Yunes Bancária Rio Branco/MT

Michele Scandiane da Silva Rio Branco/MT

Milene Rigoni Manea Panorama, Rio Branco/MT

Monica de Almeida Funcionário Público Estadual Rio Branco/MT

Naiara Scandiani Miranda Araújo Rua Minas Gerais, Rio Branco/MT

Nayara Nagea de Menezes Faria Bancária Sicredi, Rio Branco/MT

Nailza Ferreira dos Santos Guedes

 Comerciante Rio Branco/MT

Neilson Custodia de Farias Pecuarista Av. dos Imigrantes

Neriele Aparecida de Souza Funcionário Público Municipal Rio Branco/MT

Nirley Zanol de Sene Escola Padre José de Anchieta Av. Castelo Branco – 

Lambari D’Oeste/MT

Paola Cristina Fernandes da Silva Av. Firmino Zanol, Rio Branco/MT

Paula Balduina Rocha dos Santos Funcionário Público Estadual Avenida 

Cerejeiras, n° 13, Rio Branco/MT

Paulo Sergio Ferrari Secretário Av. dos Imigrantes, Rio Branco/MT

Pedro Antonio Boascivis Funcionário Público Municipal Rua Cuiabá, s/n, 

Centro, Rio Branco/MT

Pedro Barbosa de Souza Funcionário Público Rio Branco /MT

Poliana da Silva Marinho Rua Rio Grande do Sul, Rio Branco/MT

Poliana de Souza Soares

 Vendedora Rua Barão de Melgaço, Centro, Lambari D’Oeste, (65) 

9639-6839

Raquel de Fátima Turini Bancária Rio Branco/MT

Ricardo Drasdauskas Funcionário Público Estadual Comum. Vila 

Progresso, Salto do Céu/MT

Ronaldo Tomazelli Funcionário Público Municipal Av. Independência, Rio 

Branco/MT

Ronaldo Gomes Ribeiro Rua Goias, Fidelândia, Rio Branco/MT

Rosa Maria de Jesus Funcionário Público Municipal Prefeitura Municipal de 

Rio Branco/MT

Rosa Pereira da Silva Rua Amazonas, Rio Branco/MT

Rosangela Coelho da Silva Rua Acre, Rio Branco/MT

Rosilene Maria dos Santos Funcionário Público Municipal Rua Erotilde 

Alves, Boa Esperança, COHAB, Lambari D’Oeste

Rosimeira Leandro Bastos Av. 07 de Setembro, Rio Branco/MT

Rosimeire de Abreu Comerciante Rio Branco/MT

Sandro de Souza Silva Rua Corumba, 089, Boa Esperança, Lambari 

D’Oeste/MT

Samuel Amancio Rosa Funcionário Público Municipal Rio Branco/MT

Samuel Soares Pereira Entregador de Supermercado Rio Branco/MT

Sandra Alves Ludgerio Professora Lambari D'Oeste

Silmara Alves de Menezes Funcionário Público Municipal Prefeitura 

Municipal de Rio Branco/MT

Sidnei Figueira Moreira Professor Lambari D’Oeste

Silvane Maria da Costa Ferrari Secretária Av. dos Imigrantes- Rio 

Branco/MT

Silvany Souza de Oliveira Funcionária Pública Estadual Rua 13 de Maio, 

409, Rio Branco/MT.

Silveria Pereira Professora Rio Branco -MT

Sivaldo Bartolomeu Pessoa Técnico Administrativo Lambari D’Oeste

 Sonia Marinete das N. Pedroso Apoio Administrativo Lambari D’Oeste

Suellen Fabriny Zanol Funcionário Público Federal Rio Branco/MT

Suzane de Olveira Zanol Merlim Rua 13 de Maio, Rio Branco/MT

Taynara Caroline de M. F. Andrade Recepcionista Rua José Silveira 

Tavares, 645, Rio Branco/MT

Valdeci Alves de Freitas Comerciante Rio Branco/MT

Valdir Delcaro Chuina Funcionário Público Municipal Rua Minas Gerais, Rio 

Branco/MT

Verônica Martins Monteiro Rua Santo Antonio, Lago Azul, Lambari 

D’Oeste/MT

Verônica Maldonado Vieira Funcionária Pública Rua Cidrolândia, 72, 

Cidrolândia, Lambari D’Oeste/MT

Viviane Ventura de Oliveira Comerciante Rio Branco/MT

Weliton Ales dos Santos Rua dos Agricultores, Rio Branco/MT

Zilma Maria dos Santos Mamedes Funcionária Pública Rua São Paulo, 152, 

Salto do Céu/MT

E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou a MMª. Juíza de 

Direito, expedir o presente edital que será publicado de conformidade com 

a lei e afixado no lugar de costume deste fórum. CUMPRA-SE NA FORMA 

DA LEI. Rio Branco, aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil 

e dezoito.Sócrates Jalves de Laet, Gestor Judicial, que digitei e 

subscrevo.Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30254 Nr: 88-79.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Oliveira Robatini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:OAB/MT 7.556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da correspondência devolvida pela E.B.C.T., com a justificativa 

“não procurador”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37276 Nr: 821-40.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPLT, LALP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Marilia Augusto de Oliveira Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca do cálculo de referência 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51422 Nr: 859-47.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGA, LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 
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Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 48.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37491 Nr: 914-03.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº. 914-03.2015.811.0052 – Código nº 37491

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, estava 

patrocinando os interesses da ré, porém, no dia 01.09.2017, houve 

SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob 

pena de nulidade absoluta.

 Posto isso, DETERMINO A INTIMAÇÃO PESSOAL DA ACUSADA PARA 

CONSTITUIR NOVO ADVOGADO, OU, EM NÃO TENDO CONDIÇÕES, 

MANIFESTAR SEU DESEJO DE SER PATROCINADO POR DEFENSOR 

DATIVO, DEVENDO O SR. MEIRINHO CERTIFICAR.

 Declarada a hipossuficiência, NOMEIO, como Defensor Dativo, desde já, o 

Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Assim, de acordo com o que manifestar a ré, INTIME-SE o douto causídico 

para, em caso de aceitação do múnus, representar os interesses do 

acusado.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Ademais, apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 13), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 

as causas de absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 13 

DE JUNHO DE 2018, ÀS 14H00MIN, ocasião que serão ouvidas a vítima, as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório da 

acusada.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

CIÊNCIA ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010014-69.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LIL PEREIRA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 8010014-69.2017.8.11.0052 Valor da causa: R$ 37.480,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: LIL PEREIRA VIEIRA, Endereço: Rua 

MINAS GERAIS, 377, FIDELANDIA, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 

POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA, Endereço: , 1000, 

RESIDENCIAL TRÊS TAMBORE, RESIDENCIAL TRÊS TAMBORE, SANTANA 

DE PARNAÍBA - SP - CEP: 06543-900 Senhor(a): POLO ATIVO: LIL 

PEREIRA VIEIRA A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para se manifestar acerca do documento juntado ao Id. 

16731776, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. RIO BRANCO, 29 de novembro de 2018. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82419 Nr: 2034-39.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Roberto Souza Linhares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Almeida Gil - 

OAB:7154

 Vistos.

Inicialmente, diante da ausência do advogado constituído, nomeio para o 

ato NILTON MARCOS NUNES PEREIRA – OAB/MT nº 15481.

Trata-se de requerimento formulado pela defesa em que requer 

reconhecimento da extinção da punibilidade da pela prescrição, alegando, 

em síntese, que teve sua pena privativa de liberdade substituída por 02 

restritivas de direito, com transito em julgado pela Câmara Recursal em 

setembro/2014.

O Ministério Público se manifestou pelo acolhimento da pretensão da 

defesa.

E o breve relatório. Decido.

De fato, analisando os fundamentos invocados, vejo que é o caso de se 

reconhecer a ocorrência da prescrição executória estatal, eis que do 

transito em julgado até esta data já decorreu mais de 04 anos, prazo este 

mais do que suficiente pra reconhecer a perda do direito estatal de 

executar sua pena conforme dispõe o artigo 114, I, do Código Penal, eis 

que a pena máxima em concreto que foi condenado, conforme a sentença 

dos autos, foi de 02 anos de reclusão.

Ante o exposto, sem maiores delongas, acolho a pretensão da defesa, 
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adotando como razões de decidir seus próprios fundamentos, para 

declarar a prescrição da pretensão executória da pena imposta, e 

consequentemente, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do apenado ROBSON 

ROBERTO SOUZA LINHARES, conforme artigo 107, IV, c.c artigo 109, V, 

ambos do Código Penal.

Expeçam-se os ofícios de praxe aos órgão competentes, 

comunicando-lhes o teor da presente sentença, notadamente TRE e 

Instituto de Identificação Criminal do Estado.

Condeno o Estado de Mao Grosso ao pagamento de 01 URH, pela atuação 

do causídico nessa audiência.

Publicado em audiência. Saem todos os presente intimados.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63654 Nr: 2048-28.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILENE CANDIDA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN - 

através do seu Diretor Presidente, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais.

DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça.

CITEM-SE as partes requeridas para, querendo, apresentar defesa no 

prazo legal.

Deixo de designar audiência de conciliação diante da inviabilidade de 

autocomposição.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58697 Nr: 72-83.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenal Jonas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 Vistos.

Oferecida, pela representante do Ministério Público, a Suspensão 

Condicional do processo, por dois anos, nos termos do art. 89 da Lei 

9.099, foi à proposta aceita pelo acusado, o qual adoto como fundamento 

para decidir e com fundamento no artigo 89 §§ 1º e 2º, da Lei 9.099/95, 

suspendo o andamento do processo, impondo-lhe um período de prova de 

02 (dois) anos mediante as seguintes condições:

a) Que durante o prazo de suspensão não se ausentar por mais de 30 

(trinta) dias, da Comarca em que reside sem comunicação ao Juízo;

b) Que compareça bimestralmente, em Juízo, durante todo o prazo de 

suspensão, para informar e justificar suas atividades sendo que o primeiro 

comparecimento se dará até o dia 10/01/2019, e assim sucessivamente;

c) A proibição de frequentar “botecos”, casas de Show e de jogos 

(aposta ilegal), bem como Inferninhos;

d) Não cometer novos Crimes e Contravenções;

 e) Não se dar ao consumo de bebidas alcoólicas ou qualquer outra dro;

f) Doação da fiança recolhida na fase inquisitiva, para a conta única, 

vinculadas às entidades beneficentes cadastradas neste juízo.

 Feita a advertência das consequências do descumprimento, o MM. Juiz 

indagou ao acusado se aceitava e prometia cumprir as condições 

impostas. Afirmou que concorda com todas as condições da presente 

proposta de suspensão condicional do processo.

 Os autos devem aguardar, em Cartório, até o cumprimento das condições 

impostas na presente Suspensão Condicional do processo, e, em caso de 

descumprimento de qualquer delas, voltem os autos imediatamente 

conclusos, para decisão.

 Determino por fim, a vinculação da fiança prestada nos autos das 

entidades beneficentes.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61615 Nr: 1231-61.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVIS MANOEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Vistos.

Diante do teor da certidão retro, torno sem efeito a nomeaçaõ do perito 

médico anterior e em seu lugar NOMEIO como perito judicial, 

independentemente de compromisso, o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, 

CRM/MT 9.555, com endereço profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 

1683 – BAIRRO PORTO, CUIABÁ/MT, CEP: 78032-175 (e-mail: 

winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação para conhecimento, devendo informar data para realização da 

respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo médico no 

prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos.

Com a chegada do laudo, INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo, no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72586 Nr: 1155-66.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Santos Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:OAB/MT 6.730, ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:18049/O

 Vistos.

Inicialmente, homologo a desistência das testemunhas de acusação e 

defesa. Aguarde-se o retorno da carta precatória devidamente cumprida 

para inquirição das testemunhas de acusação e defesa. Após, abra-se 

vista dos autos às partes, iniciando-se pelo Ministério Público, para 

apresentarem suas alegações finais.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66539 Nr: 1081-46.2016.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viturina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tayna Karla da Silva, Jesuirdo Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:, Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais.

DEFIRO o benefício da Gratuidade de Justiça.

Na hipótese, considerando que há conflito de interesses entre os 

interesses do representante e dos incapazes, uma vez que a parte autora 

se confunde nas duas funções, sendo, portanto, hipótese de nomeção de 

curador especial, nos moldes do art. 72, I do CPC. Assim sendo, e 

considerando que a parte autora tem advogado constituído, NOMEIO a 
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Defensoria Pública para atuar na função de curaddora especial em favor 

dos filhos menores.

Citem-se os requeridos a comparecerem à audiência de conciliação a ser 

designada.

Ciência ao MPE.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 74002 Nr: 1961-04.2017.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Deus Nunes, Odenete Maria Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucilene Joaquim Cosme Nunes, Juliana Cosme 

Nunes Domingos, Jussara Cosme Domingos, Juciane Cosme Nunes 

Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481, 

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - OAB:MT-15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Registro, prefacialmente, que a habilItação é ação incidental que trâmita 

nos autos principais, salvo necessidade de autuação em apenso para fins 

de instrução probatória, caso necessário.

Por oportuno, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil. Não sendo 

o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição 

de ref. 34, para assim instaurar o incidente de habilitação.

Vale frisar que a propositura da habilitação é causa de suspensão do 

processo (suspensão imprópria), nos termos do art. 689 do CPC, que só 

retomará seu andamento após o trânsito em julgado da sentença que 

julgar a habilitação.

 Desta feita, DETERMINO a suspensão deste processo até o deslinde da 

presente demanda.

Citem-se os Requeridos por meio de seu advogado constitutído para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, ofereçam contestação (art. 690, 

CPC).

Após o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intimen-se.

Cumpra-se, expedinho-se o necessário e com as cautelas de estilo

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85115 Nr: 3459-04.2018.811.0032

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, GISLAINE DE 

OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO JOSÉ DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:25597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3459-04.811.0032

Código n.º 85115

Vara Única

SENTENÇA

 Vistos.

Cuida-se de Pedido de Alvará Judicial formulado por ANA MARIA DE 

OLIVEIRA SILVA e GISLAINE DE OLIVEIRA SILVA, com o desiderato de 

promover o levantamento dos valores deixados pelo de cujus GERALDO 

ROSA DA SILVA, já qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/14.

Inicial recebida à fl. 17.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e Decido.

De acordo com a Lei 6.858 de 24 de novembro de 1980, em seu artigo 1º, 

os sucessores definidos pelo Código Civil, são aptos a realizar a 

solicitação, como também excepcionalmente, o Ministério Público poderá 

fazer o pedido quando não houver sucessores, ou estes não tiverem 

condições por algum motivo.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido da 

Requerente merece acolhida. Isso porque os fatos narrados estão em 

estrita consonância com os documentos acostados aos autos. Ademais, 

não adveio qualquer informação acerca da existência de outros 

sucessores legítimos.

ANTE O EXPOSTO, forte nos fundamentos alhures JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na exordial para determinar a expedição de Alvará em 

nome das autoras, para que procedam ao levantamento de valores 

existentes junto à Banco do Brasil S/A, depositados em nome do de cujus 

GERALDO ROSA DA SILVA, devidamente acrescidos de todas as 

vantagens resultantes de juros e correção monetária, com posterior 

encerramento da referida conta.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 28 de novembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71822 Nr: 732-09.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO EURIPEDES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:18049/O

 Vistos.

Inicialmente homologo a desistência da testemunha ANTONIO 

ALEXANDRINO SIQUEIRA. Aguarde-se o retorno da carta precatória 

devidamente cumprida para inquirição das testemunhas de acusação. 

Após, abra-se vista dos autos às partes, iniciando-se pelo Ministério 

Público, para apresentarem suas alegações finais.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65300 Nr: 597-31.2016.811.0032

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOEDIR APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO EURIPEDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:18049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Diante do exposto, forte em tais fundamentos, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial, o que faço com arrimo no art. 487, I do 

Código de Processo Civil.Via de consequência extingo o processo com 

resolução do mérito.Condeno o embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro no valor de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, com fundamento na apreciação dos 

critérios estabelecidos pelo § 2º, do art. 85, do NCPC.Translade-se cópia 

da presente sentença para os autos de da execução n.º 

2072-95.2011.8.11.0032.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Às providências. Rosário Oeste/MT, 28 de novembro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82109 Nr: 1831-77.2018.811.0032

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzita Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEDRO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568-B

 Diante do exposto, RECEBO os Embargos de Declaração interpostos, e 

ACOLHO PARCIALMENTE a sua pretensão recursal, para tão somente 

conceder à parte Embargante os benefícios da gratuidade de justiça e 

prioridade na tramitação do feito, com fulcro no art.71, do Estatuto do 

Idoso, mantendo inalterada a decisão vergastada no tocante a 

não-concessão da liminar outrora vindicada, consoante seus próprios 

fundamentos. Por fim, compulsando detidamente os autos, verifica-se que 

o direito invocado não condiz necessariamente com a narrativa fática, isto 

porque a parte autora, quando delineou os fatos em sua petição inicial, 

apresentou um terceiro (pessoa diversa do locatário), como sendo 

ocupante do imóvel – objeto da ação de despejo, o que implica na sua 

inclusão ao polo passivo da demanda, considerando o fato de que seu 

direito necessariamente será alcançado quando da prolação de sentença. 

Desta feita, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

emende a peça inaugural, incluindo na condição de litisconsórcio passivo 

necessário da demanda - terceiro ocupante do imóvel, sendo imperiosa a 

necessidade de sua citação para que tome ciência da presente demanda 

e, querendo, apresente contestação no prazo legal. Ressalto que 

decorrido o prazo sem a parte autora promover a devida regularização, o 

processo será extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso IV, do CPC. Cite-se. Intime-se. Proceda-se com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na 

CNGC/MT.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 28 de novembro de 

2018.RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59351 Nr: 346-47.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Waldomiro Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, ACOLHO 

A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO apresentada pela parte executada e, por 

consectário, HOMOLOGO os cálculos apresentados à ref. 17.Transitada 

em julgado a presente decisão, proceda o Sr. Gestor à imediata expedição 

do ofício requisitório (ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Liquidado 

o RPV, expeça-se, de plano, o respectivo alvará para levantamento dos 

valores.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.Rosário Oeste/MT, 28 de 

novembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59352 Nr: 347-32.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MACEDONIA NORBERTA MELO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão executiva formulada nestes autos, o que 

faço com arrimo no art. 487, I do CPC c/c art. 100, § 8º da Constituição 

Federal.Condeno a parte exequente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, estes últimos que arbitro no importe de 10% (dez por cento) 

da pretensão econômica da causa, sem prejuízo de ser a parte exequente 

beneficiária da justiça gratuita.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 28 de novembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58850 Nr: 149-92.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte exequente, às fls. 19/20, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais, nos termos do art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente 

processo de execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, 

proceda o Sr. Gestor às providências necessárias para que seja expedido 

o respectivo RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes do art. 100, 

da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se Alvará.Deixo de condenar a parte executada ao 

pagamento de honorários, com fulcro no § 7°, do art.85, do CPC.Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.Intimem-se 

as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.Rosário Oeste/MT, 28 de novembro de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81958 Nr: 1740-84.2018.811.0032

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZENILDA FÁTIMA FERREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor do Departamento Tributário do Municipio 

de Rosário Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA JOAQUIM MORAIS 

COSTA - OAB:18792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Pelo exposto, forte em tias fundamentos de fato e de direito, 

CONDEDO PARCIALMENTE a segurança requestada, para fim de 

DETERMINAR à autoridade coatora que EXPEÇA o alvará de 

funcionamento em favor da impetrante, independentemente do 

recolhimento da taxa, , o que faço com arrimo no art. 6º, § 5º, da Lei n.º 

12.016/2009 c/c art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

impetrante ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei, 

exceto se for beneficiária da justiça gratuita, situação em que a 

condenação ficará suspensa pelo prazo de 5 anos.Sem condenação em 

honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 25, da Lei nº 

12.016/2009.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às 

providências. Rosário Oeste/MT, 28 de novembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86335 Nr: 4129-42.2018.811.0032

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais.

DEFIRO o benefício da Gratuidade de Justiça.

Antes, porém, de analisar os pedidos liminares, entendo pertinente colher 

o parecer do Ministério Público, a quem determino a remessa dos autos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86310 Nr: 4111-21.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO VIEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais dos artigos 319 e 320 do CPC.

Passo a análise do pleito liminar.

A concessão de antecipação da tutela impõe a presença dos requisitos do 

art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro consiste na verificação, 

ainda que sumária, de que a parte autora possui o direito vindicado; o 

segundo, no perigo da demora ou no risco ao resultado útil do processo, 

não podendo a tutela pleiteada aguardar o fim do processo. Tais 

requisitos, frise-se, são cumulativos.

Há ainda um pressuposto negativo, qual seja a irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (art. 300, § 3º CPC).

Na hipótese dos autos, vislumbro que a pretensão liminar tem por condão 

compelir a parte requerida a custear os reparos sofridos pelo bem 

sinistrado, que seria objeto da apólice de seguro contratada. Entretanto, 

diante da necessária discussão a ser travada acerca da vigência do 

contrato de seguro ao tempo do sinistro, revela-se temerária a concessão 

da tutela antecipada, sob pena de tornar o provimento antecipatório 

irreversível, notadamente porque a parte autora não ofereceu nenhuma 

garantia apta a permitir que, caso vencida ao final da demanda, seja a 

parte requerida ressarcida pelos valores despendidos no início da ação.

Ante o exposto, forte em tais fundamento, INDEFIRO o pedido de 

antecipação da tutela, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais 

autorizadores.

CITE-SE a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada.

Frustrada a conciliação, iniciar-se-á o prazo para apresentação da 

resposta.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71848 Nr: 747-75.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Merentino Cepriano Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, Suzye Maria José Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:13.746

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para 

CONDENAR o acusado MERENTINO CEPRIANO MARTINS, já qualificado 

nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos previstos no art. 21 e 65, da 

Lei de Contravenções Penais c/c o art. 5º, inciso III, da Lei n.º11.340/06. 

[...]Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme 

disposto no art. 69 do Código Penal, em face dos desígnios autônomos do 

agente na prática de vias de fato e perturbação da tranquilidade, fica o réu 

MERENTINO CEPRIANO MARTINS condenado definitivamente à pena de 1 

(um) mês e 04 (quatro) dias de prisão simples.O cumprimento da pena 

privativa de liberdade deverá iniciar em REGIME ABERTO, [...].Após o 

trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: a)Expeça-se 

Guia de Execução Penal, encaminhando-a a Vara de Execuções 

Penais;b)Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto 

no artigo 15, inciso III, da CF;c)Comunique-se ao Instituto de Identificação 

Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para 

as anotações pertinentes.d)Façam os autos conclusos para designação 

de audiência admonitória.Condeno o réu no pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 804 do CPP.Comunique-se a vítima sobre 

a presente sentença, nos termos do art. 201, § 2º do CPP.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Rosário Oeste/MT, 28 de novembro de 

2018.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000564-87.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KENDALLY KAROLYNE DE ROMA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 30 de janeiro de 2019, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000309-32.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 30 de janeiro de 2019, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000310-17.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 30 de janeiro de 2019, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000304-10.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 30 de janeiro de 2019, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-61.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON ANZIL DE FRANCA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

8010176-61.2016.8.11.0032. REQUERENTE: ELIELTON ANZIL DE FRANCA 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte autora (ID 8835755), para ver 

sanada suposta contradição, sustentando, em síntese, que o juízo proferiu 

em 17/11/2016 sentença condenatória, julgando procedente os pedidos, e 
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após, em 26/08/2017, sem motivo aparente, proferiu nova sentença, desta 

vez, julgando improcedentes os pedidos. Os autos vieram-me conclusos. 

É o relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que os 

aclaratórios foram protocolados tempestivamente, encontrando-se em 

conformidade com os arts. 48 e 49 da Lei 9099/95, razão pela qual os 

recebo para análise. De fato, vejo assistir razão à embargante, visto que, 

com a prolatação da sentença, encerra-se a atividade cognitiva do juiz, e 

no caso dos autos, fora proferida uma nova sentença, sem fazer qualquer 

menção à anterior, e sem que tenha havido a anulação de qualquer ato 

que assim justificasse. Ora, no caso, houve grave equívoco do juízo, o 

qual não poderia novamente decidir causa já decidida, tendo operado o 

que se denomina preclusão "pro judicato", conforme dispõe o art. 505 do 

CPC. Por óbvio, é de se esperar que os juízes e tribunais devem proteger 

a integridade de suas decisões, adotando postura que não cause 

surpresa às partes, devendo-se, ao revés, zelar pela segurança jurídica e 

previsibilidade dos atos judiciais, o que, de fato, não ocorreu no presente 

caso. Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para reconhecer a 

contradição apontada, e anular e declarar sem efeito a segunda sentença 

proferida nos autos em 28/06/2016 (ID 5876520), mantendo-se incólume a 

primeira sentença proferida, por seus próprios fundamentos. Intimem-se. 

Rosário Oeste, 18 de julho de 2018. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 10/2018 DE HABILITAÇÃO O Exmo. Sr. Dr. Alexandre Paulichi 

Chiovitti, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Santo Antônio do 

Leverger, no uso das atribuições legais, Torna público o presente Edital de 

habilitação do Conselho de Segurança Pública de Barão de Melgaço, CNPJ 

nº 27.343.411/0001-36, qual teve seu cadastro aprovado para o fim de 

obter recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das 

composições civis, das transações penais e suspensão condicional dos 

processos realizados nesta Vara de Execução Penal ou Juizado Criminal, 

de que trata o Edital de convocação de entidades – n.º 1/2018/DF. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu,Ivone Siqueira e Silva, que 

digitei. Santo Antônio do Leverger, 28 de novembro de 2018. Alexandre 

Paulichi Chiovitti - Juiz de Direito e Diretor do Foro.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70909 Nr: 1868-80.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURY LEOPOLDINO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos etc.

Ref. 36: Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO 

ITAUCARD S.A., aludindo contradição na publicação de duas sentenças 

diversas prolatadas nestes autos, uma em ref. 23 e outra em ref. 32.

A irresignação do Embargante cinge-se à alegação de erro na publicação 

do primeiro julgado, ao argumento de que deve prevalecer a segunda 

sentença de ref. 32, impondo-se, assim, sua correção.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com razão em parte o Embargante. Efetivamente houve a publicação 

equivocada de duas sentenças, uma em ref. 23 e outra em ref. 32. 

Devendo prevalecer a primeira sentença de procedência (ref. 23), sendo 

a segunda(ref. 32) lançada de maneira equivocada.

Logo, cancelo o andamento de ref. 32.

No mais, permanecem inalterados os demais itens da sentença de ref. 23, 

na forma como lançados.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para 

sanar a contradição apontada e cancelar o andamento de ref. 32, 

prevalecendo a sentença de ref. 23.

Intimem-se às partes por meio dos seus patronos.

 Nada mais sendo requerido, INTIMEM-SE as partes para apresentarem 

contrarrazões aos recursos de apelação de ref. 27 e 28. .

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83006 Nr: 1751-84.2017.811.0053

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIADNA MENDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÇARA MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ALVES CUNHA - 

OAB:20287/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para 

decretar a interdição da requerida JUÇARA MENDES DA SILVA, ao tempo 

em que nomeio como sua curadora MARIADNA MENDES PEREIRA, para a 

prática dos atos civis da vida da interditanda, ficando limitado aos atos da 

curatela aos de transações civis simples, recebimento de benefícios, 

requerimento de benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou 

assemelhados em qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens 

ou direitos do interditado. No mesmo sentido, quaisquer valores recebidos 

de entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na 

alimentação, saúde e bem-estar da interditanda. Nos termos do artigo 755, 

§ 3°, do novo Código de Processo Civil, a sentença de interdição será 

inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede 

mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado na 

plataforma de editais do conselho nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na impressa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa de interdição, os limites da 

curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interditado poderá 

praticar autonomamente. O curador nomeado deverá prestar o 

compromisso definitivo nos termos dos artigos 759 e seguintes do CPC. 

Sem custas nem honorários a deliberar. Após o transito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-91.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TANNIELY TACIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do executado a pagar o valor a que foi 

condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa 

de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Santo Antônio do 

Leverger, 29 de novembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-45.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA CELESTINA NUNES SALGUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001207-45.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 177,36 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VICTORIA CELESTINA NUNES SALGUEIRO Endereço: Rua Peixinho, 

S/N, Peixinho, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): VICTORIA CELESTINA NUNES SALGUEIRO A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/12/2018 Hora: 12:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 8167 Nr: 799-41.2003.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. S. CORDEIRO-ME, CLARICE PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:16.555-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 AUTOS 799-41.2003.811.0039

CÓDIGO 8167

Vistos em correição.

Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25581 Nr: 1199-74.2011.811.0039

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYANE GONÇALVES DA COSTA, BEATRIZ MENDES 

GONÇALVES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO APARECIDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1199-74.2011.811.0039

CÓDIGO 25581

Vistos.

Considerando o petitório de fl. 77, intime-se a parte executada por via 

editalícia com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256, I, do 

Código de Processo Civil, com as advertências legais.

Decaindo o prazo, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51110 Nr: 987-19.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS (BRASIL) S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 AUTOS Nº. 987-19.2012.811.0039.

CÓDIGO Nº. 51110.

Vistos.

 Procedam-se às retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor para pagar o valor indicado na petição retro, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importará na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do Código de Processo Civil.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (Código de Processo Civil, art. 525).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54063 Nr: 1833-02.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1833-02.2013.811.0039.

CÓDIGO Nº. 54063.

Vistos.

Atente-se Sr.º Gestor da Vara Única acerca do ofício expedido de 

Requisição de Pequeno Valor .

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT 23 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90538 Nr: 2937-53.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820/O, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:21059/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .....É o relatório.Fundamento e Decido.Pois bem. ....Desta forma, entendo 

que garantir o direito de o reeducando cumprir a sua pena privativa de 

liberdade próxima ao seu meio familiar (companheira, filho menor, mãe e 

irmãos), figura, por certo, como medida mais acertada ao caso, como 

forma de incentivar a reintegração do apenado à sociedade. Tal conclusão 

se deve ao fato de que a própria Lei de Execuções Penais prioriza o 

cumprimento de pena imposta ao sentenciado no local em que possuir 

familiares, com a finalidade de ampará-lo no processo de ressocialização, 

quando as circunstâncias do caso concreto lhe forem favoráveis, 

conforme esculpido no art. 103 da Lei de Execuções Penais e art. 1.442 

da CNGC-CGJMT, in verbis:“Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 

(uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da 

Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio 

social e familiar. “Art. 1.442. O Estado priorizará a permanência do preso 

na comarca em que tem familiares, excetuando apenas situações de 

perigo à ordem pública ou à segurança do próprio preso.Parágrafo único. 

O preso que tenha sido condenado em comarca diversa daquela em que 

reside sua família poderá ser transferido para essa, desde que 

comprovados os vínculos familiares e a residência nela, observando o 

disposto no art. 1440 da CNGC”.Por fim, registre-se que o Juízo de origem 

já fora cientificado acerca do pedido de transferência, tendo solicitado, 

inclusive, informações sobre a possibilidade de transferência para o 

estado de Mato Grosso, visando a aproximação familiar (f. 13).Desta 

forma, considerando a comprovação, pelo reeducando, de vínculos 

familiares nesta região, CONCEDO a anuência para sua transferência à 

unidade prisional deste município, nos termos do art. 103, da Lei de 

Execuções Penais, c.c. art. 1442, da CNGC-CGJMT, devendo o custeio do 

transporte do detento ficar a cargo dos familiares deste.Cientifique-se o 

Ministério Público, a Defesa do reeducando, à Direção da Unidade 

Prisional, bem como ao Juízo de Origem..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 92171 Nr: 3608-76.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINÁ ALVARENGA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BARBOSA DE SOUZA, NILZE JOSÉ 

DE MATOS, MARIA JOSÉ DE ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO", LUIZ BARBOSA 

- "DE CUJUS", ELIZA BELA GONÇALVES BARBOSA - "DE CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:15033/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .....É o breve relato.Fundamento e decido.RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil.Nessa oportunidade, de acordo com o requerido, 

DETERMINO a distribuição dos autos em apenso aos autos do inventário n° 

15186, bem como defiro o instituto da prova emprestada no presente feito 

com fulcro no art. 372, do CPC.Por fim, cite-se os requeridos para que 

compareça a audiência de conciliação/mediação designada para o dia 08 

de janeiro de 2019, às 15h30min, devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador desta Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o(a) requerido(a) ser 

citado(a) com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.Intime-se o 

autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC.As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10 art. 334, do 

NCPC).Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado.Obtida a auto composição, a minuta do acordo deverá ser 

imediatamente encaminhada para esta Magistrada.Não obtida à auto 

composição, sairá à parte ré devidamente intimada para a apresentação 

de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344, do NCPC).Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 26 de novembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87696 Nr: 1470-39.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ZOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 532 de 545



 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente designação 

para dia 08 de fevereiro de 2019 as 18:30 horas, para a realização da 

pericia médica nos presentes autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86905 Nr: 1088-46.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente designação 

para dia 08 de fevereiro de 2019 as 18:00 horas, para a realização da 

pericia médica nos presentes autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86367 Nr: 828-66.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente designação 

para dia 8 de fevereiro de 2019 as 17:30 horas, para a realização da 

pericia médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85981 Nr: 606-98.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIBERUELTO ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente designação 

para dia 08 de fevereiro de 2019 as 17:00 horas, para a realização da 

pericia médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84247 Nr: 4567-81.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI DAS DORES GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente designação 

para dia 08 de fevereiro de 2019 as 16:30 horas, para a realização da 

pericia médica nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83975 Nr: 4448-23.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:MT- 

12.333

 Intimação dos advogados das partes, para que fique ciente designação 

para dia 08 de fevereiro de 2019 as 16:00 horas, para a realização da 

pericia médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83819 Nr: 4373-81.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDIS ALMEIDA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O, JAIR ROBERTO MARQUES - OAB:OAB/MT 8.969-B, 

JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente designação 

para dia 08 de fevereiro de 2019 as 15:30 horas, para a realização da 

pericia médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83726 Nr: 4330-47.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEIA PEREIRA NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente designação 

para dia 08 de fevereiro de 2019 as 15:00 horas, para a realização da 

pericia médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83183 Nr: 4034-25.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente designação 

para dia 08 de fevereiro de 2019 as 14:30 horas, para a realização da 

pericia médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83074 Nr: 3983-14.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DA SILVA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente designação 
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para 08 de fevereiro de 2019 as 14:00 horas, para a realização da pericia 

médica nos presentes autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80115 Nr: 2370-56.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON LINS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente designação 

para o ia 08 de fevereiro de 2019 as 13:00 horas, para a realização da 

pericia médica nos presentes autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79038 Nr: 1809-32.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN FELIPE MARQUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente designação 

para o dia 08 de fevereiro de 2019 as 11:30 horas, para a realização da 

pericia médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78859 Nr: 1705-40.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente designação 

para o dia 08 de fevereiro de 2019 as 11:00 horas, para a realização da 

pericia médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77720 Nr: 1172-81.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIBSON DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente designação 

para o dia 08 de fevereiro de 2019 as 10:30 horas, para a realização da 

pericia médica nos presentes autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75563 Nr: 271-16.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMÂNCIO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente designação 

para o dia 08 de fevereiro de 2019 as 10:00 horas, para a realização da 

pericia médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72633 Nr: 2505-05.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE APARECIDA CORDEIRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente designação 

para o dia 08 de fevereiro de 2019 as 09:30 horas, para a realização da 

pericia médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71380 Nr: 1842-56.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SILVA DE PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente designação 

para o dia 08 de fevereiro de 2019 as 09:00 horas, para a realização da 

pericia médica nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70769 Nr: 1520-36.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA VICENCIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para que fique ciente designação 

para o dia 08 de fevereiro de 2019 as 08:30 horas, para a realização da 

pericia médica nos presentes autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65733 Nr: 2199-70.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMISLENI GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.
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 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DESEGNAÇÃO PARA O DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019 AS 08:00 

HORAS, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA MÉDICA NOS PRESENTES 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25557 Nr: 1175-46.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELINI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS LTDA - CONVÊNIO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16840 Nr: 46-11.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DO BONFIM - DE CUJUS, GONÇALVES 

ALVES BONFIM, JOÃO ALVES BONFIM, MARIA ALVES BONFIM, 

APARECIDO ALVES BONFIM, ALZIRA ALVES LEAL, APARECIDA ALVES 

PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA CIENCIA, 

ACERCA DO OFICIO JUNTADOS AS FOLHAS 249, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10952 Nr: 401-26.2005.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMDJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, HAMILTON RUFO JÚNIOR - OAB:MT-8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:MT-3.779, LUCIANA CRISTINA CARDOSO ZANDONADI - 

OAB:MT 5319

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA CIENCIA, 

ACERCA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE R.P.V. ÁS FLS 191, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56142 Nr: 1068-94.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIA RODRIGUES BOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54769 Nr: 2509-47.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA APARECIDA GOMES PEREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER JOSÉ BIANCHINI, PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DA SILVA RAMOS - 

OAB:23771/O, MANOEL ALEXANDRE MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, GERALDO A. VITTO JUNIOR - OAB:4.838-A, JOEL 

BECKER - OAB:MT 14.071, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25921 Nr: 1539-18.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20112 Nr: 277-04.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECLAIR CLEUZA DA SILVA LONGATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24192 Nr: 1819-23.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20.246, 

LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353, NAJLA MILENA CASTRO 

DA SILVA - OAB:13630/MT, TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25293/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52019 Nr: 1934-73.2012.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMGNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA(S) PARTES, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS. 108/111, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15756 Nr: 1478-02.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZALTINA DOS SANTOS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA CIENCIA, 

ACERCA DO OFICIO JUNTADOS AS FOLHAS 247, NO PRAZO LEGAL.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89632 Nr: 2436-02.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO LESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Termo Circunstanciado nº. 2436-02.2018.811.0039

 Código 89632.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Vistos.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre o Ministério Público e o autor dos fatos 

Valdomiro Lessi, nos termos do art. 310 da Lei n° 9.503/1997.

Do mais, aguarde-se o cumprimento da aludida transação penal, após, 

certifique-se a escrivania se houve ou não o cumprimento integral da 

obrigação que foi imposta ao autor do fato e, na sequência, vista ao 

Ministério Público.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20839 Nr: 1012-37.2009.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DONIZETI DE ANDRADE JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FEITOS CÍVEIS 2009/235

CÓDIGO 20839

Vistos.

Cuida-se de Ação de Cobrança, com bem penhorado em fl. 46, tendo à 

parte exequente requerido a adjudicação do bem penhorado.

Diante do exposto, e verificando que o valor da dívida equivale ao valor do 

bem penhorado e avaliado em fl. 46, defiro o pedido formulado pela 

exequente em fl. 102, e adjudico em seu favor o bem penhorado, pelo 

valor da avaliação.

 Proceda-se a remoção dos bens penhorados e lavre-se o Auto de 

Adjudicação.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 30292 Nr: 1374-24.2006.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, RICARDO 

LORIPPE GUIMARÃES, JOSÉ EDUARDO SENISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLAN CAPRA, JDC DA COMARCA DE 

CEREJEIRAS/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9.321/MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097/MT, 

VICENTE FASOLO DE PARIS - OAB:9361-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMEUR HUDSON AMÂNCIO 

PINTO - OAB:RO/ 1807, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 Assim DEPRECO a realização da expropriação dos bens a lotes urbanos 

de matrículas 4.215, 4.216 e 4.217 do Registro de Imóveis de 

Cerejeiras/RO ao Juízo competente, devendo ser nomeado Leiloeiro para 

que o faça por meio de Hasta Pública, devendo a secretaria remeter Carta 

Precatória com essa finalidade e com as devidas ressalvas abaixo 

descritas(...).Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Sapezal/MT, 28 de Novembro de 2018.CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112996 Nr: 3854-52.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERNANDO SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.A.F FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262 MT, FABIO VALENTE - OAB:MT/8.116-B, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para retirar e 

efetuar o preparo da Carta Precatória expedida, ref. 19, bem como efetuar 

o pagamento das Custas da mesma, comprovando a sua distribuiação 

neste Juízo no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108868 Nr: 1292-70.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 
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LAVARDA - OAB:24.911/0MT, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA 

SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente na pessoa de seu advogado (a)para 

ciência de audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111700 Nr: 3053-39.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI LUIS SCHERER, LISEU JOSÉ SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97826 Nr: 435-26.2017.811.0024

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPR, CFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Intimação da parte requerida por seu advogado via DJE da Resolução do 

Mérito de ref.183.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90230 Nr: 798-79.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE MAZETTI LAZAREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Intimação das partes na pessoa de seus advogados (as)para ciência da 

R. Sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106002 Nr: 4582-30.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO EVERSON KUHNEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICKSON DIEGO CAMPOS 

DEBESA - OAB:22483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que apresente no prazo de 15 

(quinze) dias endereço atualizado do Executado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35568 Nr: 415-48.2009.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO GUILHERME WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT, PEDRO JARDIM DRIEMEYER - OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835 MS

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27427 Nr: 627-40.2017.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. N. Madeiras Ltda, Iguisvon Prado de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - 

OAB:11.470/MT, Orlando Cesar Julio - OAB:10.004-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls.55/56, 

a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parteEmbargante 

não recebeu intimação: (...) S E N T E N Ç A

1. Relatório

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO, nos autos dos presentes embargos à execução, 

proposta pelo executado.

Alega a embargante que a sentença proferida às fls. 40/42 restou omissa 

na medida em que fixou em 10% (dez por cento) os honorários 

advocatícios, contudo, deixou de reduzir pela metade, ante a inexistência 

de resistência no pleito formulado na exordial.

Instado o embargado ante o efeito infringente dos embargos, este se 

manifestou às fls. 53/54.

É o relatório.

2. Fundamentação

Inicialmente, antes de qualquer outra digressão jurídica, importa consignar 

que os Embargos de Declaração são tempestivos, sendo interposto no 

prazo legal de cinco dias, tendo como escopo sanar a omissão ventilada 

pela parte embargante.

Na hipótese dos autos, verifica-se que os embargos de declaração visam 

sanar a omissão suscitada na sentença proferida às fls. 40/42, estando a 

pretensão da parte embargante, ao alcance do referido remédio recursal, 

atento ao disposto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil.

O Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual 

Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, 

ensina que: “(...) Pressuposto dos embargos de declaração é que a 

sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão ou pontos 

contraditórios que causem gravame ao recorrente.”

 Pois bem, é incontroverso que a pretensão do embargante cinge-se na 
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redução dos honorários advocatícios fixados em sentença, isto porque, 

consoante afirma, não apresentou resistência ao pleito do autor, pelo 

contrário, providenciou o cancelamento e baixa da Certidão de Dívida Ativa 

discutida.

Contudo, embora este juízo tenha ciência do disposto no art. 90, §4º, do 

CPC, no caso em comento a Fazenda Pública Estadual nada manifestou no 

tocante a defesa do devedor, tal como certificado às fls. 39.

Logo, não há como presumir o reconhecimento da procedência do pedido, 

que deveria ter sido expressa, até mesmo porque o mencionado 

dispositivo legal assim exige.

Nem mesmo no feito em apenso consta a alegada anuência e 

cancelamento espontâneo da CDA, sendo que, os honorários foram 

fixados no patamar mínimo previsto no art. 85, §3º, do CPC (10%), motivo 

pelo qual não merece prosperar a insurgência da Fazenda Estadual.

Portanto, na esteira da fundamentação alhures, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

3. Dispositivo

“Ex positis”, NÃO CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, via de 

consequência, mantenho incólume a sentença proferida às fls. 40/42.

4. Outras Providências

No mais, CUMPRA-SE a sentença de fls. 40/42.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-91.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI MATIAS PECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA PARANÁ (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. I – Proceda-se com a liberação do montante depositado 

nesses autos em favor da parte exequente, para tanto, expeça-se 

competente alvará judicial; II – Ultimada estas providências, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha 

de cálculo atualizada, subtraindo o montante levantado através do alvará 

judicial; III – Com o aporte de respectiva planilha, INTIME-SE o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ciente da impugnação oposta pelo 

exequente, se manifeste, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 43986 Nr: 234-78.2014.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDIMA MAKZIMOVITZ DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Tendo em vista que a parte requerida, apesar de devidamente citada, 

não apresentou embargos à ação monitória, nem efetuou o pagamento, 

tem-se por constituído o título executivo judicial, independente de qualquer 

formalidade. Procedam-se às retificações necessárias.5. Não efetuado o 

pagamento, autorizo a penhora sobre a quantia em dinheiro encontradas 

nas contas ou aplicações financeiras do(a) executado(a), até o valor 

indicado na execução, o que deverá ser efetivado por meio de penhora on 

line, via BACENJUD (...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 43646 Nr: 2583-88.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE MEZZOMO PRADO FIGUEREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane Tereza Vieira Tirloni 

- OAB:OAB/MT 15717, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: celso de faria monteiro - 

OAB:MT 17.298A, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A, SOFIA 

ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7.102-B MT

 Vistos etc.

1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, 

homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às f. 344/346, restando extinto o processo 

com resolução do mérito.

2. Custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do acordo.

3. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente homologatórias não 

precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de 

transação (RT 621/182).

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 47601 Nr: 314-08.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DOBRE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Requisite-se o laudo de exame de corpo de delito do autor junto ao 

Médico Legista deste município de Tapurah/MT (art. 5º, § 5º, da Lei nº. 

6.194/74: “O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da 

residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, 

laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões 

permanentes, totais ou parciais.”), o qual deverá constar a descrição das 

lesões e a existência ou não de debilidade de cunho permanente, bem com 

seu percentual, conforme tabela prevista em lei. Prazo: vinte (20) dias, 

após o comparecimento do(a) autor(a) naquele Local.

2. Intime-se a parte autora para comparecer junto ao Instituto Médico Legal 

(IML), no horário determinado pelo Médico, levando consigo ofício deste 

juízo, juntamente com laudo de exames ou atestados médicos realizados 

anteriormente, além de cópia da presente decisão.

3. Havendo quesitos formulados pelas partes, estes deverão acompanhar 

(cópia) o oficio que encaminhará a parte ao perito referido.

4. Com a juntada do laudo, dê-se vista às partes para manifestação, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

5. Após, concluso para deliberação.

6. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 61638 Nr: 214-48.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC-, CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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1. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Não houve contestação 

nos autos, desnecessário, portanto, o consentimento do réu para a 

desistência (CPC, art. 485, § 4º). A desistência da ação não importa 

renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação, e julgo, por 

corolário, extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

3. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do Código 

de Processo Civil, condeno a parte que desistiu ao pagamento das custas 

e despesas processuais.

 4. Autorizo a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

5. Levante-se a restrição gravada junto ao RENAJUD, se houver.

6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

7. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 58711 Nr: 1543-32.2017.811.0108

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariberto Pilatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Roberto Barbosa Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Janner de 

Abreu - OAB:MT 21.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 57001 Nr: 623-58.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOIZIO MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU VEICULOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584, ANA PAULA DE ARRUDA LIMA - OAB:OAB/MT 

23001/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 56920 Nr: 593-23.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEYA LEITE CAVALCANTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64150 Nr: 1764-78.2018.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR DE OLIVEIRA, CRISTIANO VIEIRA DA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDIO LUIZ FABRE, ODENIR LUIZ 

ZANCANARO, Joison Luiz Romio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - 

OAB:11284-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a emendar a petição inicial, apresentando a 

correta qualificação do segundo requerente, corrigir o valor atribuído à 

causa, acostar documentos comprobatórios da justiça gratuita, além de 

outros esclarecimentos, todavia, deixou que se escoasse o prazo 

assinado, sem as devidas providências.

É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

 2. Dispõem os artigos 321, parágrafo único do CPC, que se o autor não 

cumprir a determinação de emenda da petição inicial no prazo fixado, esta 

deve ser de pronto indeferida.

 No caso, a parte autora foi intimada para retificar o valor dado à causa, 

proceder com a correta qualificação da parte autora, bem como acostar 

documentos e esclarecimentos, o que não foi até o momento atendido, não 

havendo, portanto, o preenchimento dos requisitos indicados nos artigos 

319 e 320 do CPC.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único 

c/c 485, I, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

sem resolução do mérito.

4. Custas pela parte autora. Honorários advocatícios indevidos, uma vez 

que sequer determinada a citação do réu, não podendo se falar em 

angularização processual.

5. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 56956 Nr: 604-52.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE NAZARÉ DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L CHAVES E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 13/02/2019, às 

14h00min.

2. Cite-se a parte requerida no endereço indicado às f. 136, atentando-se 

para as deliberações de f. 128.

3. Expeça-se o necessário.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 46542 Nr: 2134-96.2014.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE CAROLINA BRAGA MALVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando atentamente o feito, extrai-se que as partes firmaram 

acordo no feito executivo (código 46540), incluindo na avença o valor 

cobrado na presente monitória e outro débito referente ao cheque 

especial, aparentando a ocorrência de novação, de modo que o 

prosseguimento de eventual cumprimento de sentença deve se dar no 

feito em que realizada a transação.

2. Não obstante, para melhor análise da situação fática, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 dias, acostar ao feito o instrumento do acordo 

realizado.

3. Após, concluso para deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63066 Nr: 1062-35.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU DE SOUZA, VANDERLEI ELIAS DE 

SOUZA, MARCELO DE SOUZA ARAUJO, RONIERI RAMOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21061/O

 (...) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar 

formulado pela defesa do acusado Ronieri Ramos Nunes.Cientifique-se o 

Ministério Público, o custodiado e a Defesa.Cumpra-se, servindo a 

presente decisão como mandado/ofício/carta precatória, no que 

couber.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de novembro de 

2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63472 Nr: 1328-22.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, GEANE FRANCHESCA MONTEIRO - 

OAB:MT/24.393

 Processo n°: 1328-22.2018.811.0108 (Código 63472)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Daniel Santos da Silva

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o requerimento de redesignação formulado pela defesa 

(f.108-109), que participará de solenidade do Egrégio Tribunal do Júri na 

Comarca de Rosário Oeste/MT, na mesma data, e, ante a inexistência de 

vaga anterior na pauta, considerando a proximidade do recesso forense, 

redesigno a audiência para a data de 10 de janeiro de 2019, às 17horas.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de novembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20758 Nr: 164-71.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELONITE DE FÁTIMA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Belonite de 

Fátima Guerra na ação cominatória de obrigação de fazer (aposentadoria 

por invalidez), proposta em face de Instituto Nacional do Seguro Social, 

fazendo-o nos termos do art. 487, I, CPC/2015. Sem custas processuais 

em razão do deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária, nos 

termos da Lei nº 1.060/50.Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se.Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Lucas do Rio Verde p/ 

Tapurah/MT, 27 de novembro de 2018.GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE 

BARBOSAJuiz de Direito cooperador

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38579 Nr: 1140-79.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 (...) De rigor, assim, o reconhecimento da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva, em decorrência da pena virtualmente a ser aplicada no 

presente caso.Posto isto, em razão da falta de interesse processual, 

declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MARCOS ANTONIO DE 

SENA, devidamente qualificado nos autos, com relação aos delitos 

capitulados nos artigos 129, §9º e artigo 147, caput, todos do Código 

Penal.P.R.I.C.PROCEDA-SE com o cancelamento da audiência designada à 

fl. 52.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.Ante o teor do 

Ofício Circular n.º 336/2018-CSC-CGJ, promovendo a campanha Justiça 

pela Paz em Casa, DETERMINO que a Secretaria de Vara cumpra com as 

determinações supramencionadas com a maior brevidade possível.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39544 Nr: 618-18.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 (...) Por todo o exposto, reconheço a prescrição retroativa, nos termos 

dos arts. 110, §1º, c.c 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e DECLARO, 

por sentença, EXTINTA a PUNIBILIDADE de MARCOS ANTONIO DE SENA, 

devidamente qualificado nos autos. P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Ante o teor do Ofício Circular n.º 336/2018-CSC-CGJ, 

promovendo a campanha Justiça pela Paz em Casa, DETERMINO que a 

Secretaria de Vara cumpra com as determinações supramencionadas com 

a maior brevidade possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62184 Nr: 1121-29.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE FREITAS, MARINES DE FREITAS 

GOULARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar o orçamento remanescente, a fim de dar 

cumprimento ao pedido de bloqueio de valores.Após, à 

conclusão.CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.Terra Nova do Norte, 28 de 

novembro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51102 Nr: 1038-86.2012.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON JOSE TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO - FNDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:OAB/SP 341115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consta renuncia do advogado Juliano Sguizardi 

conforme juntada ás fls. 42-44; que nos autos principais Milton José 

Toniazzo possui advogado diverso deste feito, razão que cadastro-o 

conforme procuração de fls. 82 dos autos principais (31730).

Igualmente intimo o embargante dos termos da parte I da decisão de fls. 40 

conforme abaixo transcrito:

"Tendo em vista a impugnação aportada às fls. 31/37, INTIME-SE a 

embargante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a 

mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC."

O referido é verdade e dou fé.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60084 Nr: 1416-03.2016.811.0085

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO SOUSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA HELENA DA COSTA MILHOMEM, 

Rg: 031182622006-7, Filiação: Helena Pinheiro da Costa Milhomem e Luiz 

de Sousa Milhomem, data de nascimento: 20/11/1980, brasileiro(a), natural 

de Grajau-MA, lavradora, Telefone 66 99973-2804 e atualmente em local 

incerto e não sabido EDVALDO SOUSA SANTOS, Cpf: 36375306353, Rg: 

21955494-3, Filiação: Luiza Pinheiro de Sousa Santos e Argemiro Pereira 

dos Santos, data de nascimento: 07/06/1968, brasileiro(a), natural de 

Grajau-MA, lavrador, Telefone 66 99614-1180. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil 

c/c artigo 7º da Lei n.º 11.340/2006, e, exaurida a finalidade do 

procedimento, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO FEITO com as baixas, 

anotações e comunicações pertinentes.Cientifique-se o Ministério Público 

e a ofendida.Intimem-se.Transitada em julgado, arquivem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gizela Terezinha Garcia 

Soares da Silva, digitei.

Terra Nova do Norte, 24 de agosto de 2018

Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58675 Nr: 745-77.2016.811.0085

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZAEL LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KEILA FRANCIELI DA SILVA, Cpf: 

81802617191, Rg: 001060366, Filiação: Mauridia Conceiçao Algoso e 

Anacleto Simao da Silva, brasileiro(a), convivente, operadora de caixa, 

Telefone 66- 99602-4440. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil 

c/c artigo 7º da Lei n.º 11.340/2006, e, exaurida a finalidade do 

procedimento, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO FEITO com as baixas, 

anotações e comunicações pertinentes.Cientifique-se o Ministério Público 

e a ofendida.Transitada em julgado, arquivem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gizela Terezinha Garcia 

Soares da Silva, digitei.

Terra Nova do Norte, 24 de agosto de 2018

Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63931 Nr: 520-86.2018.811.0085

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILSON BRITO DE SOUZA, Cpf: 

56742223120, Rg: 0878631-3, Filiação: Roldão Fernandes de Souza e 

Ertilde Brito de Souza, data de nascimento: 03/03/1967, brasileiro(a), 

natural de Paranatinga-MT, convivente, serviços gerais. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, acima qualificados atualmente em lugar 

incerto e não sabido, de conformidade com a decisão adiante transcrita, 

acerca da APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

proferida às fls. 11-12, conforme DETERMINAÇÃO a seguir transcrita: I)O 

afastamento do lar pelo autor do fato; II)Proibição de se aproximar da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite de 300 

(trezentos) metros; III)Proibição de manter contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; IV)Proibição 

de frequentar o local: Residência, Trabalho, a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida; V)Separação de corpos;

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista a manifestação ministerial retro 

e, diante da impossibilidade de localizar o agressor para intimá-lo 

pessoalmente das medidas de proteção deferidas em seu desfavor, 

determino que sua intimação seja realizada por meio de edital, que deverá 

ser fixado no átrio do Fórum pelo período de 30 (trinte) dias.Com o 

decurso do prazo, INTIME-SE a vítima para que informe a necessidade de 

manutenção das medidas protetivas deferidas a seu favor.Após, vista ao 

Ministério Público Estadual.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gizela Terezinha Garcia 

Soares da Silva, digitei.

Terra Nova do Norte, 24 de agosto de 2018

Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000216-70.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FRANCIELE FELSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar as partes através do(a) 

seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

redesignada nos presentes autos para o dia 07 de março de 2019, às 

17h30min., tendo em vista a ausência justificada da conciliadora nesta 

data. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do autor à 

audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC. Certifico finalmente que caso não haja interesse na 

realização da referida audiência, deverá ser informado nos autos no 

prazo legal. TERRA NOVA DO NORTE, 29 de novembro de 2018. ERCILIO 

GIACOMEL Analista Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 12 DE 

ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 - 

TELEFONE: (66) 35341936

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000255-67.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MALLORY LETICIA CHAVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA APARECIDA MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar as partes através do(a) 

seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

redesignada nos presentes autos para o dia 14 de março de 2019, às 

13h30min., tendo em vista a ausência justificada da conciliadora nesta 

data. Certifico ainda que nesta data procedi a intimação pessoal da 

Promovente acerca da referida audiência. Informo ainda que o não 

comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação poderá 

ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça passível de 

aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. TERRA NOVA DO 

NORTE, 29 de novembro de 2018. ERCILIO GIACOMEL Analista Judiciário 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO 

NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA 

NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 - TELEFONE: (66) 35341936

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32706 Nr: 210-03.2006.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS, ANDREIA CRISTINA PAPST DE CASTILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, 

indefiro o pedido da exequente, posto que é ônus da parte diligenciar na 

tentativa de localização de bens da parte executada.INTIME-SE a parte 

autora para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.Cumpra-se.Terra Nova do Norte, 

03 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32554 Nr: 61-07.2006.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS, ANDREIA CRISTINA PAPST DE CASTILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 Processo n° 61-07.2006.811.0085 (Código 32554)

Requerente: Andreia Cristina Papst de Castilhos

Requerido: Antonio Carlos das Chagas

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Andreia Cristina Papst de 

Castilhos, em face de Antonio Carlos das Chagas, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro fora determinado por este juízo a intimação da parte 

autora para requerer o que de direito, sob pena de extinção.

Devidamente intimado, através de seu advogado, quedou-se inerte, 

conforme certidão de fl. 135.

É o relatório. Decido.

No decorrer do procedimento, a parte autora, apesar de regularmente 

intimada para dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, conforme 

certificado à fl. 135.

Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Em face do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento 

no artigo 924 c/c artigo 485, III, ambos do Código de Processo Civil, 

revogando a liminar deferida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se houver.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31587 Nr: 259-78.2005.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT, PAULO ROGÉRIO T. DE MAEDA - OAB:OAB 

- PR 20.912

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

 Av. Cloves Felicio Vettorato - 1000

 Bairro: Centro

 Cidade: Terra Nova do Norte-MT Cep:78505000

 Fone: (66)3534-1740

CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO

(Art. 782, § 3º do CPC)

CERTIFICO a requerimento de parte interessada, que revendo os livros de 

registro e

feitos deste Cartório Cível, constatei que fora Distribuída em 31/03/2005 às 

14:30

Horas para Juizado Especial da comarca de Terra Nova do Norte com o 

Número:

2005/54, código 31587. Cumprimento de Sentença>PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO;

Requerente: Alessandro Gomes dos Santos
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Requerido(a): Jabur Pneus s/a, CNPJ: 78625506004685Inscrição Estadual: 

13.063108, brasileiro(a), Endereço: Av. Governador Julio José Campos, Nº 

6969, Bairro: Centro (Jardim dos Estados), Cidade: Varzea Grande-MT

Valor do débito: R$ 19.433,53(dezenove mil, quatrocentos e trinta e três 

Reais e cinquenta e três centavos).

O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade de Terra 

Nova do Norte,

aos 19 de setembro de 2018. E, eu Aline Schorro, Escrivão(ã) Judicial 

desta

comarca que digitei e assino.

Aline Schorro

Escrivão(ã) Judicial

 Válido somente com o selo de Autenticidade

 Impresso em 19/09/2018 às 10:24 Horas Página: 01/01

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-74.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO SOUZA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000088-74.2018.8.11.0077. REQUERENTE: ROMILDO SOUZA 

DE BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINARES – AUSENCIA DE DOCUMENTO DE CONSULTA DE BALCÃO 

SERASA – NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Em contestação a 

reclamada contestou preliminarmente quanto a ausência de documento 

legitimo probatório da negativação junto aos órgãos, verifico que o 

documento acostado aos autos é suficiente para apreciar o mérito da 

demanda, ademais, a reclamada não nega a existência da restrição. 

Rejeito. A inversão do ônus da prova também não merece prosperar em 

razão da relação consumerista, e aplicação do CDC. Rejeitadas. 

FUNDAMENTO E DECIDO Superadas questões preliminares, passo à 

análise do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida, 

negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito. Antes de tudo, cumpre 

esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo, devendo incidir 

ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa do 

Consumidor. Para afirmar seu direito acosta aos autos extrato contendo a 

negativação, que não fora emitido pelos órgãos responsáveis 

(SPC/SERASA/SCPC). A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu em 

pleno exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, e que a inadimplência da parte promovente 

ensejou a restrição junto aos órgãos de proteção ao credito contestada 

pelo autor. Que houve pagamento de diversas faturas e deixou de pagar 

as demais, pois juntou telas e relatório de utilização desde a ativação da 

linha provando a contratação da parte autora, deixando de pagar as que 

ensejaram a restrição. A parte ré juntou ao processo documentação 

probatória da contratação de seus serviços, demonstrando o vinculo entre 

as partes na relação consumerista: faturas em nome da parte autora, 

relatório de utilização compatível com o perfil da autora e diversos 

pagamentos. Assim não se sustenta a tese de desconhecimento. Provou 

que existe a relação entre as partes. Ora, não é pratica usual nas 

denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto fraudador venha 

adimplindo com diversos pagamentos, e após longo tempo de uso da linha 

simplesmente deixe de quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não 

paga conta, e sim realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente 

caso não se amolda em condutas fraudulentas. Concluo, desnecessária a 

produção de prova pericial, porquanto a analise em conjunto das provas 

levantadas pelo promovido apontam para uma legitima contratação. Assim, 

não tendo a parte promovente comprovado que procedeu a quitação do 

debito, tenho que a negativação é medida legal. Até porque, em peça 

vestibular a requerente NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal 

alegação NÃO CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as 

informações correspondem aos documentos juntados na exordial e na 

defesa, sendo incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o 

não pagamento. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral 

será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, sendo improcedentes os pedidos formulados pela parte 

autora e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, de forma que 

CONDENO A PARTE RECLAMANTE ROMILDO SOUZA DE BRITO, A PAGAR 

AO RECLAMADO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO S/A, o valor de 

R$325,02 (trezentos e vinte e cinco reais e dois centavos), conforme 

pedido contraposto, a ser atualizado da data do vencimento da divida, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo a liminar eventualmente 

deferida. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 29 de novembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118422 Nr: 2207-81.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:23089/O
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte ré, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 553,62 

(quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), de 

custas processuais a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas Ref. 60. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 140,22 (cento e quarenta reais e 

vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Vera, aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125990 Nr: 2709-83.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LINDONIR PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Advogado da parte autora, da designação da Pericia Médica, 

para o dia 22 de janeiro de 2019, às 16h00min, a ser realizada no seguinte 

local: Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e 

Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112702 Nr: 1528-18.2016.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR VALCIR MALACARNE, UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

4.915,25 (quatro mil novecentos e quinze reais e vinte e cinco centavos), 

de custas processuais a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas Ref. 20. Este Valor deverá ser pago mediante guia de Custas 

Judiciais. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Vera, aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125991 Nr: 2710-68.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURI POZZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Advogado da parte autora, da designação da Pericia Médica, 

para o dia 22 de janeiro de 2019, às 14h00min, a ser realizada no seguinte 

local: Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e 

Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125018 Nr: 2210-02.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Advogado da parte autora, da designação da Pericia Médica, 

para o dia 21 de janeiro de 2019, às 16h00min, a ser realizada no seguinte 

local: Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e 

Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124865 Nr: 2138-15.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REVELINO MACEDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Advogado da parte autora, da designação da Pericia Médica, 

para o dia 21 de janeiro de 2019, às 14h00min, a ser realizada no seguinte 

local: Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e 

Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125954 Nr: 2696-84.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISMA MADEIRAS LTDA - EPP, LUIZ 

NOGUEIRA DE SOUSA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 
 

EDITAL 09/2018-DF 
 
Exmo. Doutor Alexandre Delicato Pampado, MM. Juiz Diretor do Fórum da Comarca de 
Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, por intermédio da 
Comissão Permanente de Inventário e Bens Inservíveis – COMPIBI, designada pela Portaria 
14/2018 – DF.  
 
CONSIDERANDO a autorização para DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVIES nos autos do 
Pedido de Doação de Bens Inservíveis 52/2018 (CIA 0061828-87.2018.8.11.0000),  
 
RESOLVE:  
 
I- Tornar público para conhecimento dos órgãos municipais, estaduais, federais, entidades 
públicas ou privadas, sem fins lucrativos, reconhecidas de utilidades públicas pelo Estado de 
Mato Grosso e organizações da sociedade civil de interesse público, que procederá a doação de 
bens móveis do seu acervo patrimonial, em atenção aos ditamos da Lei n. 8.666/93, Instrução 
Normativa SPA/TJ n. 03/2011 e Portaria n. 429/2017/C.ADM. 
II-  Integra este Edital o anexo I (lista dos bens a serem doados). 
III-  As interessadas em obter as doações dos bens patrimoniais deverão observar as seguintes 
condições deste Edital. 
 
1. DO OBJETO 
1.1 Trata-se de alienação dos bens móveis considerados inservíveis, na forma de DOAÇÃO, 
listados no Anexo I deste Edital. 
1.2 Os bens públicos encontram-se irrecuperáveis ou ociosos para os objetivos deste Poder 
Judiciário. 
1.3 A doação dos bens públicos dar-se-á nas condições que se encontram, mediante Termo de 
Doação Público. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1 Poderão participar do procedimento de doação de bens públicos qualquer órgão municipal, 
estadual, federal, entidade pública ou privada, sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade 
pública pelo Estado de Mato Grosso e organização da sociedade civil de interesse público. 
 
3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO PARA DOAÇÃO 
3.1. PEDIDO FORMAL - Requerimento 
3.2 A solicitação deverá ser dirigida ao Exmo. (a) Juiz de Direito e Diretor do Fórum da 
Comarca de Primavera do Leste-MT, com expressa indicação do material pretendido, conforme 
descritos no Anexo I do presente Edital, bem como justificativa da necessidade  do bem 
indicado. 
3.3. Deverão conter junto ao Requerimento de solicitação, de acordo com os segmentos das 
instituições interessadas, as seguintes documentações: 
a) Lei ou ato constitutivo do órgão e/ou estatuto de constituição da entidade;  
b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ; 
c) Cópia do Ato de nomeação da autoridade competente para representar o órgão interessado, 
devidamente habilitado para assinar documentos públicos, devidamente registrados em cartório, 
e/ou cópia da Portaria de nomeação do representante, em caso de órgão público;  
d) Cópia dos documentos pessoais do representante legal (RG/CPF). 
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e) Comprovante de endereço atualizado; 
f) Certidão de regularidade fiscal perante a fazenda pública estadual e federal;  
 
4. DA HABILITAÇÃO 
4.1 A habilitação dar-se-á mediante análise das documentações exigidas no presente edital, 
considerada a condição da solicitante. 
4.2 Será habilitada a solicitante que apresentar todas as documentações acima, no prazo 
estabelecido neste edital. 
4.3 A relação das entidades habilitadas, será pública no DJE e nos meios de comunicação local.  
 
5. DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE DOAÇÕES 
 
5.1 As solicitações de doações serão classificadas de acordo com as constituições institucionais 
das interessadas, na forma prevista no Marco Regulatório n. 429/2017/C.ADM, seguindo a 
ordem de preferência: 
a) órgãos públicos municipais; 
b) órgãos públicos estaduais; 
c) órgãos públicos federais; 
d) entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, reconhecidas de utilidades públicas pelo 
Estado de Mato Grosso; 
e)organizações da sociedade civil de interesse público. 
 
5.2 Havendo mais de um órgão ou entidade com o mesmo grau de preferência, será dada 
prioridade àquela que, primeiramente, protocolou a solicitação. 
 
5.3 Os bens listados no Anexo I, deste edital, sem manifestações de interesses serão 
automaticamente, disponibilizados às interessadas habilitadas nos procedimentos, respeitando-se 
a ordem de preferência. 
 
6. DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO 
 
6.1 Os pedidos de doação dos bens, juntamente com os documentos elencados nos subitens 4.4.1 
ou 4.4.2, conforme o caso deverão ser protocolizados no protocolo geral do Fórum da Comarca 
de Primavera do Leste no período de 03 à 10 de dezembro de 2018. 
 
7. DO LOCAL DE RETIRADA DOS BENS MÓVEIS 
 
7.1 As donatárias serão convocadas para retirarem os bens disponíveis, por sistema eletrônico ou 
qualquer outro meio de comunicação indicado pela donatária onde constarão todas as 
informações relativas as retiradas dos bens, quanto ao prazo, data e horário da retirada dos bens. 
7.2 Caso haja desistência de órgãos/entidades solicitantes, devidamente habilitadas nos autos, 
serão contemplados aqueles que estejam na ordem subsequente de preferência. 
7.3 As despesas decorrente da retirada e transporte dos bens correrão por conta da donatária. 
7.4 A entrega dos bens será processada mediante coleta de assinatura no Termo de Doação. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1 A qualquer tempo é reservado ao Exmo. Juiz de Direito e Diretor do Fórum o direito de 
retirar qualquer bem listado no anexo I deste Edital, desde que justificadamente lhe seja 
conveniente. 
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8.2 Os bens que ao final não forem objetos de doação e/ou os inúteis deverão ser recolhidos pela 
Prefeitura, ou descartados de forma ecologicamente correta, ou seja, deverão ser encaminhados a 
uma Associação ou Cooperativa especializada em reciclagem para dar destinação adequada, 
mediante termo de entrega. 
 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Primavera do Leste-MT, 28 de novembro de 2018. 

 
 
 

Alexandre Delicato Pampado 
Juiz Diretor do Foro 

 
 
 
 

ANEXO I 
 

RELAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS AVALIADOS 
  
nº do tombo bem (01) marca 
051451 mural       
cor outras especificações 
branco fórmica, moldura em alumínio 
Avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 105,00 
 
nº do tombo bem (02) marca 
050010 mural       
cor outras especificações 
branco fórmica, moldura em alumínio 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 105,00 
 
nº do tombo bem (03) marca 
051454 mural       
cor outras especificações 
branco fórmica, moldura em alumínio 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 105,00 
 
nº do tombo bem (04) marca 
051455 mural       
cor outras especificações 
branco fórmica, moldura em alumínio 

avaliação valor estimado 
R$ 

antieconômico 105,00 
nº do tombo bem (15) marca 
050684  rack       
cor outras especificações 

azul 4 compartimentos, para informática, 0,87x1,37x0,67m 
 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 185,00 
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nº do tombo bem (17) marca 
050885  mesa       
cor outras especificações 

azul retangular, para microcomputador,  0,80x0,74x0,74 
 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 130,00 
 
nº do tombo bem (18) marca 
059445 mesa       
cor outras especificações 
mogno retangular, madeira, para máquina de escrever, com rodízios, 0,70x0,70x0,50m  

avaliação valor estimado 
R$ 

antieconômico 90,00 
 
nº do tombo bem (19) marca 
050934  mesa       
cor outras especificações 
 cinza retangular, duas gavetas, 1,15x0,74x0,62m 

avaliação valor estimado 
R$ 

antieconômico 150,00 
 
nº do tombo bem (25) marca 
050239 mesa       
cor outras especificações 
 cinza retangular, para microcomputador,0,80x0,70x0,60m 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 65,00 
 
nº do tombo bem (26) marca 
048892 mesa       
cor outras especificações 
cinza retangular, para microcomputador, 0,80x0,70x0,60m 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 65,00 
 
nº do tombo bem (27) marca 
050886 mesa       
cor outras especificações 
azul retangular, para microcomputador, 0,80x0,74x0,74 
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 130,00 
 
nº do tombo bem (28) marca 
050156  mesa       
cor outras especificações 

cinza retangular, sem gavetas, 2,00x0,77x1,00m 
 

avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 90,00 
nº do tombo bem (29) marca 
050720  mesa       
cor outras especificações 

cinza retangular, para impressora, 0,60x0,72x0,40m 
 

avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 65,00 
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nº do tombo bem (30) marca 
050896 mesa       
cor outras especificações 
azul  retangular, três gavetas, 1,50x0,74x0,74m 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 250,00 
 
nº do tombo bem (31) marca 
048595 mesa       
cor outras especificações 
cinza retangular, três gavetas, 1,25x0,74x0,65m 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 230,00 
 
nº do tombo bem (32) marca 
050238 mesa       
cor outras especificações 
cinza retangular, para microcomputador, 0,80x0,70x0,60m 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 130,00 
 
nº do tombo bem (33) marca 
050234 mesa       
cor outras especificações 
cinza retangular, para microcomputador, 0,80x0,70x0,60m 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 150,00 
 
nº do tombo bem (34) marca 
050750 mesa       
cor outras especificações 

cinza retangular, para impressora, 0,60x0,72x0,40m 
 

avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 90,00 
 
nº do tombo bem (35) marca 
050000 mesa       
cor outras especificações 
azul retangular, duas gavetas, 1,25x0,74x0,74m 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 250,00 
 
nº do tombo bem (36) marca 
050927 mesa       
cor outras especificações 
mogno retangular, madeira, para máquina de escrever, com rodízios, 0,60x0,65x0,50m 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 90,00 
nº do tombo bem (37) marca 
047620 mesa       
cor outras especificações 
cinza retangular, três gavetas, 1,25x0,74x0,65m 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 250,00 
 
nº do tombo bem (38) marca 
051459 mesa       
cor outras especificações 
azul  retangular, três gavetas, 1,50x0,74x0,74m  
avaliação valor estimado R$ 
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antieconômico 250,00 
 
nº do tombo bem (39) marca 
050930 cadeira fixa       
cor outras especificações 
azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro cor preta  
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 180,00 
nº do tombo bem (40) marca 
097925 cadeira fixa       
cor outras especificações 
azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro cor preta 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 180,00 
nº do tombo bem (41) marca 
050426 cadeira fixa Neoplast 
cor outras especificações 
preta sem braços, revestimento em courino, estrutura de ferro cor preta,  
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 90,00 
 
nº do tombo bem (42) marca 
048119 cadeira fixa       
cor outras especificações 
preta sem braços, revestimento em courino, estrutura de ferro 
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 80,00 
 
nº do tombo bem (43) marca 
41018  cadeira fixa       
cor outras especificações 
preta sem braços, revestimento em courino, estrutura de ferro cor preta 
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 80,00 
nº do tombo bem (44) marca 
059498 cadeira fixa       
cor outras especificações 
preta sem braços, revestimento em courino, estrutura de ferro cor preta 
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 80,00 
 
nº do tombo bem (45) marca 
049024 cadeira fixa        
cor outras especificações 
azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro cor preta  
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 150,00 
 
nº do tombo bem (46) marca 
id190 cadeira fixa        
cor outras especificações 
azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro cor preta  
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 200,00 
nº do tombo bem (47) marca 
050524 cadeira fixa       
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro cor azul 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 200,00 
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nº do tombo bem (48) marca 
050523 cadeira fixa       
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro cor azul 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 250,00 
 
nº do tombo bem (49) marca 
051492 cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro cor preta, tipo digitador 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 160,00 
 
nº do tombo bem (50) marca 
051466 banco       
cor outras especificações 
preta revestimento em courino, estrutura de ferro cor preta, 1,50x0,40x0,50m  
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 150,00 
 
nº do tombo bem (51) marca 
048096  cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro cor preta, tipo digitador 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 150,00 
 
nº do tombo bem (52) marca 
048880 cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro cor preta, tipo digitador 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 250,00 
nº do tombo bem (53) marca 
047609  cadeira fixa Milan 
cor outras especificações 
preta sem braços, revestimento em courino, estrutura de ferro cor preta 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 170,00 
 
nº do tombo bem (54) marca 
048098 cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro cor preta, tipo digitador 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 170,00 
 
nº do tombo bem (55) marca 
050733  cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro cor preta, tipo digitador 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 170,00 
 
nº do tombo bem (56) marca 
20054 cadeira fixa       
cor outras especificações 
preta sem braços, revestimento em courino, estrutura de ferro cor preta 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 170,00 
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nº do tombo bem (57) marca 
107323  cadeira fixa        
cor outras especificações 
azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro cor preta 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 170,00 
 
nº do tombo bem (58) marca 
047595 cadeira giratória        
cor outras especificações 
azul com braços, espaldar alto, revestimento em poliéster, estrutura de ferro cor preta 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 170,00 
nº do tombo bem (59) marca 
101904  longarina Milan 
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 lugares 
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 300,00 
 
nº do tombo bem (60) marca 
050652 longarina       
cor outras especificações 
azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 lugares 
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 300,00 
 
nº do tombo bem (61) marca 
050679  longarina       
cor outras especificações 
azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 lugares 
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 300,00 
 
nº do tombo bem (62) marca 
050726 longarina       
cor outras especificações 
azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 lugares 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 300,00 
nº do tombo bem (63) marca 
101857  longarina Milan 
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 lugares 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 300,00 
 
nº do tombo bem (64) marca 
101838 longarina Milan 
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 lugares 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 300,00 
nº do tombo bem (65) marca 
101874  longarina Milan 
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 lugares 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 300,00 
nº do tombo bem (66) marca 
050173 longarina       
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cor outras especificações 
azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 lugares 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 300,00 
 
nº do tombo bem (67) marca 
101824 longarina Milan 
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 lugares 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 300,00 
nº do tombo bem (68) marca 
050543 longarina       
cor outras especificações 
azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 lugares 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 300,00 
 
nº do tombo bem (69) marca 
048580 longarina       
cor outras especificações 
azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 lugares 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 300,00 
 
nº do tombo bem (70) marca 
101827 longarina Milan 
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 lugares 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 300,00 
nº do tombo bem (71) marca 
101908  longarina Milan 
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 lugares 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 300,00 
nº do tombo bem (72) marca 
101856 longarina Milan 
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 lugares 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 300,00 
nº do tombo bem (73) marca 
101907  longarina Milan 
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 lugares 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 300,00 
 
nº do tombo bem (74) marca 
050229 conexão para mesa        
cor outras especificações 
azul dimensão: 0,74x0,74m 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 90,00 
 
nº do tombo bem (75) marca 
050002  conexão para mesa        
cor outras especificações 
azul dimensão: 0,74x0,74m 
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avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 90,00 
 
nº do tombo bem (76) marca 
050889 conexão para mesa        
cor outras especificações 
azul dimensão: 0,74x0,74m 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 90,00 
nº do tombo bem (77) marca 
050888  conexão para mesa        
cor outras especificações 
marrom dimensão: 0,74x0,74m 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 220,00 
 
nº do tombo bem (78) marca 
050938 arquivo Pandin 
cor outras especificações 
cinza quatro gavetas, aço, 0,47x1,34x0,68m 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 220,00 
 
nº do tombo bem (79) marca 
050939  arquivo       
cor outras especificações 
cinza quatro gavetas, aço, 0,47x1,34x0,68m 
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 220,00 
 
nº do tombo bem (80) marca 
051024 motor gerador Yamaha 
cor outras especificações 
azul e preto bivolt, modelo Generator 
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 220,00 
nº do tombo bem (81) marca 
050233  mesa       
cor outras especificações 
cinza retangular, para microcomputador, 0,80x0,70x0,60m 
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 130,00 
 
nº do tombo bem (82) marca 
000507 condicionador de ar  Coolíx 
cor outras especificações 
branca split, 24.000 BTU’s  
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 220,00 
nº do tombo bem (83) marca 
111756  condicionador de ar  Midea 
cor outras especificações 
gelo split, 30.000 BTU’s  
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 220,00 
 
nº do tombo bem (84) marca 
0106720 condicionador de ar  LG 
cor outras especificações 
gelo split, 12.000 BTU’s  
avaliação valor estimado R$ 
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antieconômico 220,00 
nº do tombo bem (85) marca 
106742  condicionador de ar  LG 
cor outras especificações 
gelo split, 12.000 BTU’s  
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 220,00 
nº do tombo bem (86) marca 
059413 condicionador de ar Elgin 
cor outras especificações 
gelo janela, 18.000 BTU’s  
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 220,00 
 
nº do tombo bem (87) marca 
035303  condicionador de ar  Komeco 
cor outras especificações 
branca split, 9.000 BTU’s 
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (88) marca 
050230 condicionador de ar Springer 
cor outras especificações 
gelo janela, 10.000 BTU’s, modelo Silentia 
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 220,00 
nº do tombo bem (89) marca 
111756  condicionador de ar  Midea 
cor outras especificações 
gelo split, 30.000 BTU’s  
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (90) marca 
035482 condicionador de ar  LG 
cor outras especificações 
branca split, 24.000 BTU’s  
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 220,00 
 
nº do tombo bem (91) marca 
035715  condicionador de ar  LG 
cor outras especificações 
branca split, 24.000 BTU’s  
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 220,00 
 
nº do tombo bem (92) marca 
106743 condicionador de ar  LG 
cor outras especificações 
gelo split, 12.000 BTU’s  
avaliação valor estimado R$ 
antieconômico 220,00 
 
nº do tombo bem (93) marca 
047598  condicionador de ar Springer 
cor outras especificações 
gelo janela, 18.000 BTU’s, modelo Innovare 
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 220,00 
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nº do tombo bem (94) marca 
90042 condicionador de ar  Springer 
cor outras especificações 
gelo janela, 30.000 BTU’s, modelo Silentia 
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (95) marca 
049995 armário cozinha       
cor outras especificações 
branca seis portas, três gavetas, aço, 1,20x1,80x0,14m 
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 110,00 
 
nº do tombo bem (96) marca 
050912 balcão       
cor outras especificações 
gelo divisória, 1,80x1,15x0,50m 
avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 50,00 
 
nº do tombo bem (97) marca 
049993 bebedouro elétrico IBBL 
cor outras especificações 

gelo de coluna, duas torneiras, água gelada e natural, para garrafão de 20l, 110 volts, 
0,32x1,00x0,30m 

avaliação valor estimado R$ 
irrecuperável 70,00 
 

 
Primavera do Leste-MT, 28 de novembro de 2018. 

 
 
 

Olímpio Alves Menezes 
Oficial de Justiça 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE POCONÉ 
 

EDITAL N°08/2018/DF 
 

A Excelentíssima Senhora Doutora Kátia Rodrigues Oliveira, MMª. Juíza de Direito e Diretora 
do Foro da Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;  

 
Considerando o disposto no Provimento 16/2016/CM, de 27/07/2016; 
Considerando a Portaria 642/2017/PRES que disponibilizou 01(uma) vaga para 
Fisioterapeuta; 
Considerando a Decisão nº 1307/2018 – VDG de 17 de julho de 2018, no Cia nº 0718638-
71.2018.8.11.0052,  

 
Torna-se público, para ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo com a 
finalidade de credenciamento e cadastro de reserva de pessoas físicas na área de 
Fisioterapia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas físicas para atuar 
na área de fisioterapia, conforme o quadro do Anexo III. 
1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 
responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 
1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos servidores Silvana 
Regina Carreiro, Matricula 4070, Gestora Geral e Aparecida das Dores Gomes de Almeida, 
matricula 8911, Gestora Administrativo III, restando sob o primeiro a presidência da comissão. 
 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: 
a) divulgação do edital; 
b) inscrição dos interessados; 
c) análise da documentação e do currículo; 
d) divulgação dos interessados habilitados; 
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Central de Administração do Fórum da 
Comarca, localizado à Avenida Dom Aquino, nº 372, centro em Poconé/MT, a partir do Dia 
01/12/2018 a 20/12/2018, das 12hs à 19hs, considerando-se como extemporânea e sem validade 
qualquer inscrição feita fora desse período. 
3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para credenciamento de 
profissionais, o direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, 
data de nascimento etc) bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados informados, 
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO 
4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta, de que trata o Provimento 
16/2016/CM: 
I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 
II. Ser maior de vinte e um (21) anos; 
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III. Não possuir antecedentes criminais. 
IV. Ser Bacharel em Fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e com registro no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO); 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a seguir, no ato da 
inscrição, na Central de Administração da Comarca de Poconé/MT: 
I - cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal; IV - 
cópia autenticada do diploma de curso superior em Fisioterapia; 
V – cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser apresentados para 
cumprimento do que dispõe o item 6 deste edital; 
VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato; 
VII - atestado de sanidade física e mental; 
VIII - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste 
Provimento (Anexo I); 
IX - declaração de parentesco (Anexo II); X - 
duas fotografias 3x4 recentes. 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da Comarca de Poconé do 
Estado de Mato Grosso, sendo a nota composta da seguinte forma: 
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, não 
podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a cada ano 
de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2. 
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de graduação 
requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, 
são atribuídos 3 (três) pontos; 
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, são 
atribuídos 2 (dois) pontos; 
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; 
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área específica 
de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja na 
área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto; 
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto, uma única vez. 
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos 
previstos. 
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se 
admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim. 
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6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos neste 
edital. 
6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que tiver: 
a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003; 
b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-Lei 
3.689/41, Código de Processo Penal; 
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o subitem 6,1,2; 
d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste Edital. 
6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das 
condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas 
reivindicações posteriores nesse sentido. 
6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento 16/2016/CM. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça,  nos termos 
do Provimento 16/2016/CM. 
7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, podendo 
ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas 
pelo Provimento 16/2016/CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 
8.930, de 03/08/2016. 
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 
 
Poconé/MT, 22 de novembro de 2018. 
 
Kátia Rodrigues Oliveira 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO E DIRETOR(A) DO FORO 
DA COMARCA DE POCONÉ/MT. 
 

 

 

 

 

  (nome do interessado),    

(nacionalidade), portador do CPF n.º    e RG 

n.º  , residente e domiciliado à 

 

_, vem requerer a sua inscrição para o credenciamento de 

   (indicar a especialidade do serviço e unidade 
jurisdicional onde pretende prestá-lo), juntando, para tanto, os documentos exigidos no 
artigo 4º do Provimento 16/2016/CM. 

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as 
informações aqui prestadas são verdadeiras. 

 

 

 

  ,  de  de 2018. 

 

 

 

___________________________________ 
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Anexo II 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
NOME DO CANDIDATO(A): 
 
 
CPF: RG: CÔNJUGUE 
   

PAI: MÃE: 
  

COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 

Possui Cônjuge, Companheiro, ou Parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até terceiro grau, inclusive, com Magistrados ou Servidores que ocupam 
cargos de Direção, Chefia ou Assessoramento no Poder Judiciário: 

( )SIM ( )NÃO 

Nome do Parente Cargo Relação de 
Parentesco 

Setor 

    

    

    

    

 

Por ser a expressão fiel da verdade, sob pena de responsabilidade Penal, Civil e 
Administrativa, em cumprimento a Súmula Vinculante n° 13 do supremo tribunal 
federal, Resolução n° 07/2005, do conselho nacional de justiça, seus Enunciados 
Administrativos, firmo a presente declaração. 

 

Data Assinatura 
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ANEXO III 

 

QUADRO DE VAGAS 

 

COMARCA DE POCONÉ 
PROFISSIONAL CREDENCIADO VAGAS 
FISIOTERAPEUTA 1 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO 
 
 

EDITAL N.º 007/2018-CA 
 

A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito e 
Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião - MT, no uso de suas atribuições 
legais e ante o gabarito preliminarmente divulgado em 26/11/2018, torna público o 
Gabarito Definitivo da prova realizada na data de 25/11/2018, para o processo Seletivo 
para recrutamento de Estagiários da Comarca de Porto Esperidião-MT.   

 
GABARITO DEFINITIVO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital e publicado 
no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
e afixado no átrio do Fórum. 

 
Cumpra-se. 

 
Porto Esperidião/MT, 30 de novembro de 2018. 
 

 
Lílian Bartolazzi L. Bianchini 
Juíza Diretora do Foro 
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